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18/2004 Sb. 
 

ZÁKON 
ze dne 10. prosince 2003 

 
o uznávání odborné kvalifikace a jiné zp�sobilosti státních p�íslušník� �lenských stát� Evropské unie a 
o zm�n� n�kterých zákon� (zákon o uznávání odborné kvalifikace) 
 
Zm�na: 96/2004 Sb. 
Zm�na: 588/2004 Sb. 
  
 Parlament se usnesl na tomto zákon� �eské republiky: 

 
�ÁST PRVNÍ 

  
UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE A JINÉ ZP�SOBILOSTI STÁTNÍCH P�ÍSLUŠNÍK� 

�LENSKÝCH STÁT� EVROPSKÉ UNIE 
 

HLAVA I 
  

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
  

§ 1 
P�edm�t a ú�el zákona 

 
 (1) Tento zákon upravuje pro ú�ely volného pohybu osob mezi jednotlivými �lenskými státy 
Evropské unie (dále jen "�lenský stát") a v souladu s právem Evropských spole�enství 1) postup 
správních ú�ad� a profesních komor p�i uznávání odborné kvalifikace a jiné zp�sobilosti pro zahájení 
závislé nebo nezávislé regulované �innosti a pro její výkon (dále jen "výkon regulované �innosti") na 
území �eské republiky, pokud byla odborná kvalifikace pro výkon této �innosti získána nebo tato 
�innost byla vykonávána v jiném �lenském stát� státními p�íslušníky �lenských stát� nebo jejich 
rodinnými p�íslušníky 2) (dále jen "uchaze�"). 
  
 (2) Ustanovení tohoto zákona se použijí, pokud ustanovení zvláštního zákona neupravují 
problematiku uznávání odborné kvalifikace a jiné zp�sobilosti pro výkon regulované �innosti jinak. 
  

§ 2 
Základní zásady uznávání odborné kvalifikace 

 
 (1) Správní ú�ady a profesní komory jsou oprávn�ny pro výkon regulované �innosti v �eské 
republice vyžadovat od státního p�íslušníka jiného �lenského státu spln�ní pouze t�ch podmínek, 
které zvláštní právní p�edpis vyžaduje od ob�ana �eské republiky. 
  
 (2) P�i rozhodování o uznání odborné kvalifikace se uznávací orgány �ídí ve�ejným zájmem a 
zájmy fyzických a právnických osob, které by mohly být porušeny výkonem regulované �innosti 
osobami s nedostate�nou odbornou kvalifikací a které jsou chrán�ny zvláštními právními p�edpisy 
upravujícími za tímto ú�elem podmínky výkonu regulované �innosti. T�mito chrán�nými zájmy jsou 
zejména ochrana života a zdraví, ochrana majetku, ochrana spot�ebitele, ochrana životního prost�edí, 
ochrana národního kulturního pokladu, ochrana p�ed závažným porušováním zvláštních právních 
p�edpis� nebo p�ed jiným závažným následkem. 
  

§ 3 
Vymezení pojm� 

 
 Pro ú�ely tohoto zákona se rozumí 

  



a) odbornou kvalifikací zp�sobilost k výkonu regulované �innosti prokazovaná zejména dokladem o 
formální kvalifikaci, pr�kazem zp�sobilosti nebo dokladem o výkonu p�edm�tné �innosti (dále jen 
"doklad o odborné kvalifikaci"), 
  
b) dokladem o formální kvalifikaci diplom, osv�d�ení nebo jiný doklad vydaný p�íslušným orgánem 
nebo institucí �lenského státu nebo obdobný doklad vydaný p�íslušným orgánem nebo institucí státu, 
který není �lenským státem (dále jen "t�etí stát"), nebo soubor takových doklad�, získaný uchaze�em 
po ukon�ení vzd�lání a odborné p�ípravy (dále jen "vzd�lání a p�íprava"),1. který spl�uje požadavky 
právního p�edpisu �lenského státu p�vodu stanovujícího podmínku odborné kvalifikace pro výkon 
regulované �innosti, a tím jej �iní odborn� kvalifikovaným pro výkon regulované �innosti v �lenském 
stát� p�vodu, nebo 
2. který potvrzuje absolvování vzd�lání a p�ípravy, které uchaze�e p�ipravily v p�íslušné odborné 
oblasti pro výkon p�edm�tné �innosti v tomto stát�, není-li p�edm�tná �innost v �lenském stát� p�vodu 
regulovanou �inností. 
 Sou�ástí vzd�lání a p�ípravy m�že být zejména studium, odborný výcvik, praxe vykonávaná pod 
dohledem kvalifikované osoby, která se �ádn� ukon�uje zkouškou (dále jen "zkušební praxe"), nebo 
praxe získaná p�i výkonu p�edm�tné �innosti pod dohledem kvalifikované osoby (dále jen "praxe pod 
dohledem"), 
  
c) pr�kazem zp�sobilosti doklad, který není sou�ástí dokladu o formální kvalifikaci a který osv�d�uje 
absolvování krátkodobého vzd�lávacího kurzu v �lenském stát� p�vodu nebo je vydáván p�íslušným 
orgánem �lenského státu p�vodu na základ� zjišt�ní osobní zp�sobilosti, schopností nebo znalostí, je-
li vyžadován právním p�edpisem �lenského státu pro výkon regulované �innosti, 
  
d) jinou zp�sobilostí bezúhonnost nebo skute�nost, že na majetek uchaze�e nebyl prohlášen konkurs, 
nebo skute�nost, že uchaze� vykonával �innost s pé�í �ádného hospodá�e jako prokurista nebo jako 
statutární orgán nebo �len statutárního orgánu nebo jiného orgánu právnické osoby, na jejíž majetek 
byl prohlášen konkurs, nebo skute�nost, že uchaze� nebyl postižen za správní delikt nebo za 
disciplinární nebo kárné provin�ní, nebo finan�ní zp�sobilost, nebo zdravotní zp�sobilost anebo 
pojišt�ní odpov�dnosti za škodu zp�sobenou výkonem p�edm�tné �innosti, jsou-li požadovány 
zvláštním právním p�edpisem pro výkon regulované �innosti, 
  
e) p�edm�tnou �inností odborná �innost nebo skupina odborných �inností, kterou uchaze� hodlá 
vykonávat v �eské republice,1. je-li k jejímu výkonu odborn� kvalifikován v �lenském stát� p�vodu, 
2. není-li p�edm�tná �innost v �lenském stát� p�vodu regulovanou �inností, je-li uchaze� pro její 
výkon odborn� p�ipraven a tuto �innost vykonává nebo vykonával v souladu s právními p�edpisy 
�lenského státu p�vodu, nebo 
3. pokud p�edm�tnou �innost v �lenském stát� p�vodu vykonává nebo vykonával v souladu s právními 
p�edpisy, 
  
f) regulovanou �inností v �eské republice p�edm�tná �innost, pokud zvláštní právní p�edpis pro její 
výkon ve form� zamýšlené uchaze�em vyžaduje (dále jen "vyžaduje-li se v �eské republice") doklad o 
formální kvalifikaci nebo pr�kaz zp�sobilosti, 
  
g) regulovanou �inností v �lenském stát� p�vodu p�edm�tná �innost1. pokud právní p�edpis 
�lenského státu p�vodu pro její výkon vyžaduje doklad o formální kvalifikaci nebo pr�kaz zp�sobilosti, 
2. vykonávaná pod profesním ozna�ením, pokud je užívání tohoto ozna�ení vyhrazeno držiteli 
dokladu o formální kvalifikaci nebo pr�kazu zp�sobilosti, stanoveného právními p�edpisy �lenského 
státu p�vodu, 
3. v oblasti zdravotnictví, pokud úplata nebo náhrada za tuto �innost je systémem sociálního 
zabezpe�ení �lenského státu p�vodu vyhrazena držiteli dokladu o formální kvalifikaci nebo pr�kazu 
zp�sobilosti, nebo 
4. vykonávaná �leny profesního sdružení, jehož ú�elem je zejména dbát na odbornou úrove� výkonu 
p�edm�tné �innosti, jestliže toto profesní sdružení- je za tímto ú�elem uznáno �lenským státem 
p�vodu, 
- vydává svým �len�m doklad o formální kvalifikaci, 
- vydává p�edpisy závazné pro své �leny a zajiš�uje jejich dodržování, a 
- ud�luje svým �len�m právo užívat zvláštní profesní ozna�ení nebo jim p�iznává zvláštní postavení 
odpovídající dokladu o formální kvalifikaci podle druhé odrážky, 
  



h) regulovaným vzd�láním vzd�lání a p�íprava, které jsou ur�eny pro p�ípravu pro výkon p�edm�tné 
�innosti, je-li struktura tohoto vzd�lání a p�ípravy a úrove� upravena právními p�edpisy �lenského 
státu p�vodu nebo podléhá-li dohledu nebo akreditaci p�íslušného orgánu �lenského státu p�vodu, 
  
i) �lenským státem p�vodu �lenský stát, ve kterém uchaze� získal odbornou kvalifikaci pro výkon 
p�edm�tné �innosti, nebo �lenský stát, ve kterém uchaze� p�edm�tnou �innost vykonává nebo 
vykonával. �lenským státem p�vodu se rozumí i t�etí stát, pokud to vyplývá z ustanovení tohoto nebo 
zvláštního zákona. Pro ú�ely posuzování jiné zp�sobilosti se �lenským státem p�vodu rozumí �lenský 
stát, v n�mž p�edm�tnou �innost uchaze� naposledy vykonával nebo jehož je uchaze� státním 
p�íslušníkem, 
  
j) uznávacím orgánem správní ú�ad nebo profesní komora podle § 29 odst. 1. 
  

§ 4 
Stupn� doklad� o formální kvalifikaci 
 
 (1) Dokladem o formální kvalifikaci �tvrtého stupn� se pro ú�ely tohoto zákona rozumí doklad 
o formální kvalifikaci vydaný p�íslušným orgánem nebo institucí �lenského státu p�vodu, který 
prokazuje, že jeho držitel po získání úplného st�edního nebo úplného st�edního odborného vzd�lání, 
pop�ípad� jiného vzd�lání požadovaného v �lenském stát� p�vodu pro p�ijetí na vysokou školu nebo 
instituci obdobné úrovn�, úsp�šn� absolvoval více než �ty�leté denní nebo prezen�ní studium nebo 
externí nebo distan�ní studium odpovídající délky na vysoké škole nebo instituci obdobné úrovn� a 
p�ípadn� další p�ípravu vyžadovanou jako dopln�k tohoto studia. 
  
 (2) Dokladem o formální kvalifikaci t�etího stupn� se pro ú�ely tohoto zákona rozumí doklad o 
formální kvalifikaci vydaný p�íslušným orgánem nebo institucí �lenského státu p�vodu, který 
prokazuje, že jeho držitel po získání úplného st�edního nebo úplného st�edního odborného vzd�lání, 
pop�ípad� jiného vzd�lání požadovaného v �lenském stát� p�vodu pro p�ijetí na vysokou školu nebo 
instituci obdobné úrovn�, úsp�šn� absolvoval alespo� t�íleté, nejvýše však �ty�leté denní nebo 
prezen�ní studium nebo externí nebo distan�ní studium odpovídající délky na vysoké škole, instituci 
vyššího vzd�lání nebo instituci obdobné úrovn� a p�ípadn� další p�ípravu vyžadovanou jako dopln�k 
tohoto studia. 
  
 (3) Dokladem o formální kvalifikaci druhého stupn� se pro ú�ely tohoto zákona rozumí doklad 
o formální kvalifikaci vydaný p�íslušným orgánem nebo institucí �lenského státu p�vodu, který 
prokazuje, že jeho držitel úsp�šn� absolvoval 
  
a) po získání úplného st�edního nebo úplného st�edního odborného vzd�lání, pop�ípad� jiného 
vzd�lání požadovaného v �lenském stát� p�vodu pro p�ijetí na vysokou školu nebo instituci obdobné 
úrovn�, alespo� jednoleté, ale kratší než t�íleté denní nebo prezen�ní studium nebo externí nebo 
distan�ní studium odpovídající délky a p�ípadn� další p�ípravu vyžadovanou jako dopln�k tohoto 
studia, nebo 
  
b) vzd�lání a p�ípravu podle p�ímo použitelného p�edpisu Evropských spole�enství. 2a) 
  
 (4) Dokladem o formální kvalifikaci prvního stupn� se pro ú�ely tohoto zákona rozumí doklad o 
formální kvalifikaci vydaný p�íslušným orgánem nebo institucí �lenského státu p�vodu, který 
prokazuje, že jeho držitel po úsp�šném ukon�ení studia ve st�ední škole absolvoval 
  
a) studium jiné, než uvedené v odstavcích 1 až 3, ve vzd�lávací instituci nebo v zam�stnání a 
p�ípadn� další odbornou p�ípravu vyžadovanou jako dopln�k tohoto studia, nebo 
  
b) další odbornou p�ípravu vyžadovanou jako dopln�k studia ve st�ední škole. 
  
 (5) Pokud byly vzd�lání a p�íprava, potvrzené dokladem o formální kvalifikaci podle odstavc� 
1 až 4, získány z v�tší �ásti mimo �lenské státy, a je-li tento doklad o formální kvalifikaci uznán v 
�lenském stát� p�vodu jako doklad o formální kvalifikaci, který uchaze�e �iní odborn� kvalifikovaným 
pro výkon regulované �innosti, musí být tento doklad dopln�n potvrzením p�íslušného orgánu 
�lenského státu p�vodu, že uchaze� p�edm�tnou �innost vykonával po dobu nejmén� 3 let, nebo 
nejmén� 2 let v p�ípad� dokladu o formální kvalifikaci prvního stupn�. 



  
 (6) Za doklad o formální kvalifikaci �tvrtého stupn� se považuje rovn�ž doklad o formální 
kvalifikaci vydaný p�íslušným orgánem nebo institucí �lenského státu po úsp�šném absolvování 
vzd�lání a p�ípravy v tomto nebo v jiném �lenském stát�, uznaný p�íslušným orgánem �lenského státu 
p�vodu za rovnocenný dokladu o formální kvalifikaci �tvrtého stupn�, který 
  
a) uchaze�e �iní odborn� kvalifikovaným pro výkon regulované �innosti v �lenském stát� p�vodu [§ 3 
písm. b)], nebo 
  
b) potvrzuje vzd�lání a p�ípravu, které uchaze�e odborn� p�ipravily pro výkon p�edm�tné �innosti, 
pokud p�edm�tná �innost není v tomto stát� regulovanou �inností a pokud toto uznávání bylo p�edem 
oznámeno ostatním �lenským stát�m a Komisi Evropských spole�enství (dále jen "Komise"). 
 Ustanovení v�ty prvé se obdobn� vztahuje na doklad o formální kvalifikaci t�etího, druhého a prvního 
stupn�. 
  

§ 5 
Odborná kvalifikace osob poskytujících služby 

 
 (1) Osoba, která je usazena 3) v jiném �lenském stát� a na území �eské republiky poskytuje 
ojedin�le nebo do�asn� služby 4) (dále jen "poskytovatel služby"), jejichž sou�ástí je výkon 
regulované �innosti, je oprávn�na vykonávat tuto �innost, aniž požádá o uznání odborné kvalifikace 
podle tohoto zákona. 
  
 (2) Uznávací orgán je oprávn�n p�ezkoumat odbornou kvalifikaci a jinou zp�sobilost 
poskytovatele služby a jeho odpov�dného zástupce, je-li ustaven, pokud existuje d�vodné podez�ení, 
že dochází k závažnému ohrožení zájm� uvedených v § 2 odst. 2 nebo k neoprávn�nému 
poskytování služeb. Za tím ú�elem si vyžádá pot�ebné informace od p�íslušného orgánu �lenského 
státu usazení postupem podle § 30 až 35, nebo od správního ú�adu, jemuž je poskytování služeb 
oznámeno podle zvláštního právního p�edpisu. Pokud zjistí nedostatky v odborné kvalifikaci 
poskytovatele služby, které závažn� ohrožují zájmy uvedené v § 2 odst. 2, omezí nebo zakáže podle 
okolností konkrétního p�ípadu poskytovateli služby výkon regulované �innosti na území �eské 
republiky, dokud nebude jeho odborná kvalifikace uznána podle tohoto nebo zvláštního zákona. 
Uznávací orgán se p�i rozhodování �ídí zásadou p�im��enosti. 
  
 (3) Poskytovatel služby používá p�i výkonu regulované �innosti na území �eské republiky 
profesní ozna�ení užívané v �lenském stát� p�vodu, pokud takové profesní ozna�ení existuje, a to v 
ú�edním jazyce tohoto státu; spolu s tímto profesním ozna�ením lze uvád�t i jeho �eský p�eklad. 
  

HLAVA II 
  

POSTUP UZNÁVACÍHO ORGÁNU P�I UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE 
 

 Díl 1 
 Obecná ustanovení k uznávání odborné kvalifikace 

 
 § 6 

  
 (1) Vyžaduje-li se v �eské republice pro výkon regulované �innosti doklad o formální 
kvalifikaci podle § 4, postupuje uznávací orgán podle § 8 až 15. Pokud je uchaze� držitelem jiného 
dokladu o formální kvalifikaci nebo dokladu o formální kvalifikaci vydaného ve t�etím stát�, postupuje 
uznávací orgán podle § 16. 
  
 (2) Vyžaduje-li se v �eské republice pro výkon regulované �innosti pr�kaz zp�sobilosti, 
postupuje uznávací orgán podle § 17. Vyžaduje-li se v �eské republice doklad o ukon�ení základního 
nebo všeobecného st�edního vzd�lání, postupuje uznávací orgán podle § 18. 
  
 (3) Hodlá-li uchaze� v �eské republice vykonávat regulovanou �innost v oblasti uvedené v 
p�íloze �. 2 k tomuto zákonu, postupuje uznávací orgán podle § 19. 
  

 § 7 



 Uznávání odborné praxe 
 
 (1) Uznávací orgán uzná odbornou praxi uchaze�e, pokud uchaze� p�edloží doklad o odborné 
praxi vykonané v �lenském stát� v oboru a v délce požadované zvláštním právním p�edpisem. 
Ustanovení zvláštního právního p�edpisu stanovující zvláštní požadavky na výkon odborné praxe tím 
nejsou dot�ena. 
  
 (2) Pokud uchaze� získal odbornou praxi ve t�etím stát� a tato odborná praxe byla uznána v 
�lenském stát� p�vodu, použije se odstavec 1 obdobn�. Pokud tato odborná praxe nebyla uznána v 
�lenském stát� p�vodu, m�že uznávací orgán požadovat p�edložení dalších doklad� prokazujících 
obsah a délku uchaze�ovy odborné praxe. 
  
 Díl 2 
 Uznávání odborné kvalifikace, vyžaduje-li se v �eské republice pro výkon regulované �innosti 
doklad o formální kvalifikaci 
 

 § 8 
 Uznávání dokladu o formální kvalifikaci podle § 4 

 
 (1) Uznávací orgán, za podmínek uvedených v § 11 a 12, uzná odbornou kvalifikaci uchaze�e 
jako rovnocennou odborné kvalifikaci vyžadované v �eské republice, pokud uchaze� 
  
a) je držitelem dokladu o formální kvalifikaci podle § 4, který jej �iní odborn� kvalifikovaným pro výkon 
regulované �innosti v �lenském stát� p�vodu [§ 3 písm. b)] a který je nejmén� stejného stupn� nebo o 
jeden stupe� nižší, 5) než doklad o formální kvalifikaci vyžadovaný v �eské republice, 
  
b) p�edm�tnou �innost vykonával po dobu 2 let na plný úvazek nebo po tomu odpovídající dobu na 
�áste�ný úvazek b�hem p�edchozích 10 let v �lenském stát� p�vodu, ve kterém p�edm�tná �innost 
není regulovanou �inností, a je držitelem dokladu o formální kvalifikaci podle § 4 prokazujícího, že 
uchaze� absolvoval vzd�lání a p�ípravu, které jej odborn� p�ipravují v tomto �lenském stát� pro výkon 
p�edm�tné �innosti, a který je nejmén� stejného stupn� nebo o jeden stupe� nižší, 6) než doklad o 
formální kvalifikaci vyžadovaný v �eské republice, nebo 
  
c) je držitelem dokladu o formální kvalifikaci podle § 4 ud�leného po ukon�ení regulovaného vzd�lání, 
které jej odborn� p�ipravuje v �lenském stát� p�vodu pro výkon p�edm�tné �innosti, je-li tento doklad 
nejmén� stejného stupn� nebo o jeden stupe� nižší, 6) než doklad o formální kvalifikaci vyžadovaný v 
�eské republice. 
  
 (2) Pokud uchaze� hodlá v �eské republice vykonávat regulovanou �innost a vyžaduje-li se 
pro její výkon doklad o formální kvalifikaci t�etího nebo druhého stupn�, uznávací orgán uzná 
odbornou kvalifikaci uchaze�e za podmínek uvedených v § 11 a 12, pokud uchaze� p�edloží doklad o 
regulovaném vzd�lání podle p�ímo použitelného p�edpisu Evropských spole�enství, 6a) které jej 
odborn� p�ipravuje pro výkon p�edm�tné �innosti v �lenském stát� p�vodu. 
  
 (3) Pokud uchaze� hodlá v �eské republice vykonávat regulovanou �innost, vyžaduje-li se pro 
její výkon doklad o formální kvalifikaci prvního stupn�, uznávací orgán uzná odbornou kvalifikaci 
uchaze�e, za podmínek uvedených v § 12, pokud uchaze� p�edm�tnou �innost vykonával po dobu 3 
let na plný úvazek nebo po tomu odpovídající dobu na �áste�ný úvazek b�hem p�edchozích 10 let v 
�lenském stát� p�vodu, ve kterém není p�edm�tná �innost regulovanou �inností. 
  

 § 9 
 Uznávání odborné praxe 

 
 Vyžaduje-li se v �eské republice odborná praxe v návaznosti na získaný doklad o formální 
kvalifikaci a nelze-li uznat uchaze�ovu odbornou praxi podle § 7, považuje se tato odborná praxe za 
praxi pod dohledem, která je sou�ástí vzd�lání a p�ípravy vyžadované v �eské republice. 
  

 § 10 
 Kompenza�ní opat�ení 

 



 Uznávací orgán m�že p�ed uznáním odborné kvalifikace uchaze�e požadovat, aby uchaze� 
prokázal výkon p�edm�tné �innosti ve stanovené délce, absolvoval adapta�ní období, nebo složil 
rozdílovou zkoušku (dále jen "kompenza�ní opat�ení"). Uznávací orgán m�že uložit pouze jedno 
kompenza�ní opat�ení. 
  

 § 11 
 Prokazování výkonu p�edm�tné �innosti 

 
 (1) Uznávací orgán m�že požadovat, aby uchaze� prokázal výkon p�edm�tné �innosti v 
�lenském stát� p�vodu, pokud 
  
a) uchaze� hodlá vykonávat v �eské republice regulovanou �innost, vyžaduje-li se pro její výkon 
doklad o formální kvalifikaci vyššího stupn� než prvního, 
  
b) uchaze� je držitelem dokladu o formální kvalifikaci vyššího stupn� než prvního a 
  
c) délka vzd�lání a p�ípravy po získání úplného st�edního, úplného st�edního odborného nebo 
st�edního vzd�lání (dále jen "délka vzd�lání a p�ípravy") uchaze�e je nejmén� o 1 rok kratší, než délka 
vzd�lání a p�ípravy vyžadované v �eské republice (dále jen "chyb�jící doba"). 
  
 (2) V p�ípad� dokladu o formální kvalifikaci podle § 4 odst. 6 se délkou vzd�lání a p�ípravy 
uchaze�e rozumí délka vzd�lání a p�ípravy pot�ebná pro vydání dokladu o formální kvalifikaci 
p�íslušného stupn� v uznávajícím �lenském stát�. 
  
 (3) Prokázání výkonu p�edm�tné �innosti se nepožaduje, pokud se pro výkon této �innosti v 
�eské republice vyžaduje doklad o vzd�lání a p�íprav� podle p�ímo použitelného p�edpisu Evropských 
spole�enství. 2a) 
  
 (4) Požadovaná délka výkonu p�edm�tné �innosti nesmí p�esahovat 4 roky a zárove� nesmí 
p�esahovat 
  
a) dvojnásobek chyb�jící doby, pokud se chyb�jící doba týká studia nebo zkušební praxe, 
  
b) chyb�jící dobu, pokud se tato chyb�jící doba týká praxe pod dohledem. 
  
 (5) Uznávací orgán ur�í délku výkonu p�edm�tné �innosti v rozhodnutí podle § 24. 
  
 (6) Doba, po kterou uchaze� p�edm�tnou �innost vykonával v �lenském stát� p�vodu podle § 
8 odst. 1 písm. b), se zapo�ítává do doby výkonu p�edm�tné �innosti podle p�edchozích odstavc�. 
  
 Adapta�ní období a rozdílová zkouška 
 

 § 12 
  
 (1) Pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak, uznávací orgán je oprávn�n požadovat, 
aby uchaze� absolvoval adapta�ní období nebo složil rozdílovou zkoušku, pokud 
  
a) obsah vzd�lání a p�ípravy uchaze�e, z hlediska teoretických a praktických oblastí uvedených v 
dokladu o formální kvalifikaci uchaze�e, je podstatn� rozdílný od obsahu vzd�lání a p�ípravy 
vyžadovaného v �eské republice, 
  
b) uchaze� hodlá v rámci profese v �eské republice vykonávat skupinu regulovaných �inností, 
p�i�emž v �lenském stát� p�vodu vykonává nebo vykonával jen n�které z t�chto regulovaných 
�inností, a obsah vzd�lání a p�ípravy uchaze�e je podstatn� rozdílný od obsahu vzd�lání a p�ípravy 
vyžadovaného v �eské republice, nebo 
  
c) uznávací orgán postupuje podle § 8 odst. 3. 
  
 (2) Uznávací orgán kompenza�ní opat�ení podle odstavce 1 neuloží a uzná odbornou 
kvalifikaci uchaze�e, pokud je podstatný rozdíl v obsahu vzd�lání a p�ípravy nahrazen znalostmi nebo 



zkušenostmi nabytými v pr�b�hu dosavadního výkonu p�edm�tné �innosti nebo potvrzenými na 
základ� jiného dokladu o odborné kvalifikaci uchaze�e. 
  
 (3) Pro ú�ely odstavc� 1 a 2 se rozumí 
  
a) obsahem vzd�lání a p�ípravy vyžadovaným v �eské republice teoretické a praktické oblasti, které 
jsou sou�ástí obsahu vzd�lání a p�ípravy vedoucí k vydání dokladu o formální kvalifikaci 
vyžadovaného v �eské republice, a jejichž znalost je nezbytná pro výkon regulované �innosti, 
  
b) p�i posuzování, zda je rozdíl v obsahu vzd�lání a p�ípravy podstatný, uznávací orgán p�ihlédne 
zejména k tomu, zda odborná kvalifikace uchaze�e poskytuje záruky ochrany zájm� uvedených v § 2 
odst. 2 srovnatelné se zárukami, které vyžaduje zvláštní právní p�edpis upravující podmínky výkonu 
regulované �innosti; uznávací orgán se p�i rozhodování �ídí zásadou p�im��enosti. 
  
 (4) Pokud uznávací orgán uloží kompenza�ní opat�ení podle odstavce 1, umožní uchaze�i 
volbu mezi adapta�ním obdobím nebo rozdílovou zkouškou. V p�ípad� regulované �innosti uvedené v 
p�íloze �. 4 k tomuto zákonu uloží uznávací orgán kompenza�ní opat�ení uvedené v této p�íloze. 
  
 (5) Zvláštní právní p�edpis nebo stavovský p�edpis stanoví teoretické a praktické oblasti, které 
tvo�í obsah vzd�lání a p�ípravy vyžadované v �eské republice pro výkon regulované �innosti podle 
odstavce 3 písm. a). 
  

 § 13 
  
 (1) Adapta�ním obdobím se rozumí období výkonu regulované �innosti v �eské republice pod 
dohledem odborn� zp�sobilé osoby. Sou�ástí adapta�ního období m�že být i další vzd�lání nebo 
p�íprava zam��ené na dopln�ní odborné kvalifikace. 
  
 (2) Uznávací orgán stanoví seznam oblastí, jejichž znalost je nezbytná pro výkon regulované 
�innosti a které nejsou podle p�edloženého dokladu sou�ástí odborné kvalifikace uchaze�e. Tyto 
oblasti mohou zahrnovat jak teoretické znalosti, tak i praktické dovednosti požadované pro výkon 
regulované �innosti. 
  
 (3) Uznávací orgán stanoví v rozhodnutí podle § 24 podmínky výkonu adapta�ního období, a 
to 
  
a) délku adapta�ního období, 
  
b) oblasti podle odstavce 2, jejichž znalost je uchaze� povinen si doplnit v rámci adapta�ního období, 
  
c) zp�sob vyhodnocení adapta�ního období. 
  
 (4) Délka adapta�ního období nesmí p�ekro�it 3 roky. Pokud uchaze� hodlá vykonávat v 
�eské republice regulovanou �innost, vyžaduje-li se pro její výkon doklad o formální kvalifikaci prvního 
stupn�, nesmí délka adapta�ního období p�ekro�it 2 roky. 
  
 (5) Na základ� vyjád�ení odborn� zp�sobilé osoby uvedené v odstavci 1 uznávací orgán 
vyhodnotí, zda byl spln�n ú�el adapta�ního období, po uplynutí doby stanovené podle odstavce 3 
písm. a) nebo požádá-li o to uchaze� po uplynutí poloviny této doby a poté po uplynutí každých 6 
m�síc�. Ú�el adapta�ního období je spln�n, pokud uchaze� prokáže znalost oblastí podle odstavce 3 
písm. b). V takovém p�ípad� uznávací orgán uzná odbornou kvalifikaci uchaze�e. 
  

 § 14 
  
 (1) Rozdílovou zkouškou se rozumí zkouška zam��ená na posouzení schopnosti uchaze�e 
vykonávat regulovanou �innost v �eské republice. Rozdílová zkouška se koná p�ed uznávacím 
orgánem, jiným správním ú�adem, na vysoké škole nebo jiné vzd�lávací instituci p�íslušného cílového 
zam��ení (dále jen "zkušební za�ízení"). 
  



 (2) Uznávací orgán stanoví seznam oblastí, jejichž znalost je nezbytná pro výkon regulované 
�innosti a které nejsou podle p�edloženého dokladu sou�ástí odborné kvalifikace uchaze�e. Tyto 
oblasti mohou zahrnovat jak teoretické znalosti, tak i praktické dovednosti požadované pro výkon 
regulované �innosti. 
  
 (3) Uznávací orgán stanoví v rozhodnutí podle § 24 podmínky výkonu rozdílové zkoušky, a to 
  
a) oblasti podle odstavce 2, které budou p�edm�tem rozdílové zkoušky, a 
  
b) pr�b�h a zp�sob hodnocení rozdílové zkoušky. 
  
 (4) Rozdílová zkouška má zpravidla písemnou a ústní �ást. Rozdílová zkouška se skládá 
zpravidla v �eském jazyce. Náklady spojené s provedením rozdílové zkoušky, nejvýše však 3 000 K�, 
hradí uchaze�. 
  
 (5) Zkušební za�ízení vyhodnotí, zda uchaze� v rozdílové zkoušce prosp�l �i neprosp�l. 
Uchaze� ve zkoušce prosp�l, pokud prokáže znalost oblastí podle odstavce 3 písm. a). V takovém 
p�ípad� uznávací orgán uzná odbornou kvalifikaci uchaze�e. 
  

 § 15 
  
 Zvláštní právní p�edpis nebo stavovský p�edpis m�že stanovit pro jednotlivé regulované 
�innosti nebo pro skupinu regulovaných �inností podrobnosti ur�ování požadované délky výkonu 
p�edm�tné �innosti a podmínek výkonu adapta�ního období nebo rozdílové zkoušky. 
  

 § 16 
 Zvláštní p�ípady uznávání doklad� o odborné kvalifikaci 

 
 (1) Je-li uchaze� držitelem jiného dokladu o formální kvalifikaci než dokladu o formální 
kvalifikaci podle § 4, nebo je-li uchaze� držitelem dokladu o formální kvalifikaci pro výkon regulované 
�innosti v oblasti uvedené v p�íloze �. 2 k tomuto zákonu a jeho odborná kvalifikace nebyla uznána 
podle § 19 odst. 1, nebo získal-li uchaze� doklad o formální kvalifikaci ve t�etím stát�, krom� p�ípadu 
uvedeného v § 4 odst. 5, uznávací orgán zkoumá znalosti a dovednosti potvrzené doklady o odborné 
kvalifikaci uchaze�e a provede jejich srovnání s obsahem vzd�lání a p�ípravy vyžadovaným v �eské 
republice. Uznávací orgán uzná odbornou kvalifikaci uchaze�e, pokud neprokáže, že mezi obsahem 
vzd�lání a p�ípravy uchaze�e a obsahem vzd�lání a p�ípravy vyžadovaným v �eské republice je 
podstatný rozdíl. V opa�ném p�ípad� nabídne uchaze�i volbu mezi adapta�ním obdobím a rozdílovou 
zkouškou. Ustanovení § 9, § 12 až 14 se použijí obdobn�. 
  
 (2) Pokud doklad o formální kvalifikaci uchaze�e vydaný ve t�etím stát� nebyl uznán v 
�lenském stát� p�vodu, m�že uznávací orgán požadovat p�edložení dalších doklad� prokazujících 
obsah vzd�lání a p�ípravy uchaze�e. 
  
 Díl 3 
 Zvláštní zp�soby uznávání odborné kvalifikace 
 

 § 17 
 Uznávání pr�kazu zp�sobilosti 

 
 Vyžaduje-li se v �eské republice pro výkon regulované �innosti pr�kaz zp�sobilosti, uznávací 
orgán uzná odbornou kvalifikaci uchaze�e, jestliže uchaze� 
  
a) vlastní pr�kaz zp�sobilosti vyžadovaný v �lenském stát� p�vodu pro výkon regulované �innosti a 
tento pr�kaz je vydán p�íslušným orgánem nebo institucí �lenského státu, nebo 
  
b) prokáže jinou odbornou kvalifikaci získanou v �lenském stát�, pokud odborná kvalifikace uchaze�e 
poskytuje záruky ochrany zájm� uvedených v § 2 odst. 2 srovnatelné se zárukami, které vyžaduje 
zvláštní právní p�edpis upravující podmínky výkonu regulované �innosti. 
  

 § 18 



 Uznávání dokladu o ukon�ení základního nebo všeobecného st�edního vzd�lání 
 
 Vyžaduje-li se v �eské republice pro výkon regulované �innosti doklad o ukon�ení základního 
nebo všeobecného st�edního vzd�lání, uznávací orgán uzná odbornou kvalifikaci uchaze�e, je-li 
uchaze� držitelem dokladu o vzd�lání odpovídajícího stupn� vydaného p�íslušným orgánem nebo 
institucí jiného �lenského státu. 
  

 § 19 
 Uznávání odborné kvalifikace pro výkon regulované �innosti v oblastech uvedených v 

p�íloze �. 2 k tomuto zákonu 
 
 (1) Uznávací orgán uzná odbornou kvalifikaci uchaze�e pro výkon regulované �innosti v 
oblasti uvedené v p�íloze �. 2 k tomuto zákonu, pokud uchaze� vykonával p�edm�tnou �innost v 
�lenském stát� p�vodu 
  
a) v p�ípad� �inností uvedených v seznamu �. 1 p�ílohy �. 2 k tomuto zákonu1. po dobu 6 po sob� 
jdoucích let v nezávislém nebo vedoucím postavení, 
2. po dobu 3 po sob� jdoucích let v nezávislém nebo vedoucím postavení, je-li držitelem dokladu o 
nejmén� t�íletém vzd�lání a p�íprav�, které jej odborn� p�ipravují pro výkon p�edm�tné �innosti v 
�lenském stát� p�vodu, 
3. po dobu 3 po sob� jdoucích let v nezávislém postavení, prokáže-li uchaze�, že vykonával 
p�edm�tnou �innost nejmén� 5 let v postavení zam�stnance, nebo 
4. po dobu 5 po sob� jdoucích let ve vedoucím postavení, z toho nejmén� 3 roky v odborné funkci s 
odpov�dností za nejmén� jedno odd�lení podniku, je-li držitelem dokladu o nejmén� t�íletém vzd�lání 
a p�íprav�, které jej odborn� p�ipravují pro výkon p�edm�tné �innosti v �lenském stát� p�vodu, 
 p�i�emž v p�ípadech uvedených v bodech 1 a 3 nesmí být výkon p�edm�tné �innosti ukon�en více 
než 10 let p�ed podáním žádosti podle § 22, 
  
b) v p�ípad� �inností uvedených v seznamu �. 2 p�ílohy �. 2 k tomuto zákonu1. po dobu 6 po sob� 
jdoucích let v nezávislém nebo vedoucím postavení, 
2. po dobu 3 po sob� jdoucích let v nezávislém nebo vedoucím postavení, je-li držitelem dokladu o 
nejmén� t�íletém vzd�lání a p�íprav�, které jej odborn� p�ipravují pro výkon p�edm�tné �innosti v 
�lenském stát� p�vodu, 
3. po dobu 4 po sob� jdoucích let v nezávislém nebo vedoucím postavení, je-li držitelem dokladu o 
nejmén� dvouletém vzd�lání a p�íprav�, které jej odborn� p�ipravují pro výkon p�edm�tné �innosti v 
�lenském stát� p�vodu, 
4. po dobu 3 po sob� jdoucích let v nezávislém nebo vedoucím postavení, prokáže-li uchaze�, že 
vykonával p�edm�tnou �innost nejmén� 5 let v postavení zam�stnance, 
5. po dobu 5 po sob� jdoucích let v postavení zam�stnance, je-li držitelem dokladu o nejmén� t�íletém 
vzd�lání a p�íprav�, které jej odborn� p�ipravují pro výkon p�edm�tné �innosti v �lenském stát� 
p�vodu, nebo 
6. po dobu 6 po sob� jdoucích let v postavení zam�stnance, je-li držitelem dokladu o nejmén� 
dvouletém vzd�lání a p�íprav�, které jej odborn� p�ipravují pro výkon p�edm�tné �innosti v �lenském 
stát� p�vodu, 
 p�i�emž v p�ípadech uvedených pod body 1 a 4 nesmí být výkon p�edm�tné �innosti ukon�en více 
než 10 let p�ed podáním žádosti podle § 22, 
  
c) v p�ípad� �inností uvedených v seznamu �. 3 p�ílohy �. 2 k tomuto zákonu1. po dobu 6 po sob� 
jdoucích let v nezávislém nebo vedoucím postavení, 
2. po dobu 3 po sob� jdoucích let v nezávislém nebo vedoucím postavení, je-li držitelem dokladu o 
nejmén� t�íletém vzd�lání a p�íprav�, které jej odborn� p�ipravují pro výkon p�edm�tné �innosti v 
�lenském stát� p�vodu, nebo 
3. po dobu 3 po sob� jdoucích let v nezávislém postavení, prokáže-li uchaze�, že vykonával 
p�edm�tnou �innost nejmén� 5 let v postavení zam�stnance, 
 p�i�emž v p�ípadech uvedených pod body 1 a 3 nesmí být výkon p�edm�tné �innosti ukon�en více 
než 10 let p�ed podáním žádosti podle § 22, 
  
d) v p�ípad� �inností uvedených v seznamu �. 4 p�ílohy �. 2 k tomuto zákonu1. po dobu 5 po sob� 
jdoucích let v nezávislém nebo vedoucím postavení, 



2. po dobu 2 po sob� jdoucích let v nezávislém nebo vedoucím postavení, je-li držitelem dokladu o 
nejmén� t�íletém vzd�lání a p�íprav�, které jej odborn� p�ipravují pro výkon p�edm�tné �innosti v 
�lenském stát� p�vodu, 
3. po dobu 3 po sob� jdoucích let v nezávislém nebo vedoucím postavení, je-li držitelem dokladu o 
nejmén� dvouletém vzd�lání a p�íprav�, které jej odborn� p�ipravují pro výkon p�edm�tné �innosti v 
�lenském stát� p�vodu, 
4. po dobu 2 po sob� jdoucích let v nezávislém nebo vedoucím postavení, prokáže-li uchaze�, že 
vykonával p�edm�tnou �innost nejmén� 3 roky v postavení zam�stnance, nebo 
5. po dobu 3 po sob� jdoucích let v postavení zam�stnance, je-li držitelem dokladu o nejmén� 
dvouletém vzd�lání a p�íprav�, které jej odborn� p�ipravují pro výkon p�edm�tné �innosti v �lenském 
stát� p�vodu, 
  
e) v p�ípad� �inností uvedených v seznamu �. 5 p�ílohy �. 2 k tomuto zákonu po dobu 3 let v 
nezávislém nebo vedoucím postavení, p�i�emž výkon p�edm�tné �innosti nesmí být ukon�en více než 
2 roky p�ede dnem podání žádosti podle § 22, p�ípadn� po dobu delší, pokud zvláštní právní p�edpis 
umož�uje p�erušení výkonu p�edm�tné �innosti po delší dobu, 
  
f) v p�ípad� �inností uvedených v seznamu �. 6 p�ílohy �. 2 k tomuto zákonu1. po dobu 3 po sob� 
jdoucích let v nezávislém nebo vedoucím postavení, 
2. po dobu 2 po sob� jdoucích let v nezávislém nebo vedoucím postavení, je-li držitelem dokladu o 
formální kvalifikaci, potvrzujícího vzd�lání a p�ípravu, které jej odborn� p�ipravují pro výkon p�edm�tné 
�innosti v �lenském stát� p�vodu, 
3. po dobu 2 po sob� jdoucích let v nezávislém nebo vedoucím postavení, prokáže-li uchaze�, že 
vykonával p�edm�tnou �innost nejmén� 3 roky v postavení zam�stnance, nebo 
4. po dobu 3 po sob� jdoucích let v postavení zam�stnance, je-li držitelem dokladu o formální 
kvalifikaci, potvrzujícího vzd�lání a p�ípravu, které jej odborn� p�ipravují pro výkon p�edm�tné �innosti 
v �lenském stát� p�vodu, 
 p�i�emž v p�ípadech uvedených pod body 1 a 3 nesmí být výkon p�edm�tné �innosti ukon�en více 
než 10 let p�ed podáním žádosti podle § 22. 
  
 (2) Výkonem p�edm�tné �innosti ve vedoucím postavení se podle odstavce 1 rozumí výkon 
p�edm�tné �innosti v p�íslušném odborném odv�tví v postavení 
  
a) osoby vedoucí nebo osoby pov��ené vedením podniku nebo organiza�ní složky podniku, 
  
b) odpov�dného zástupce podnikatele nebo osoby podle písmene a), nebo 
  
c) vedoucího zam�stnance pov��eného obchodními nebo odbornými záležitostmi s odpov�dností za 
nejmén� jedno odd�lení podniku. 
  
 (3) V p�ípad�, že je uchaze� držitelem dokladu o nejmén� dvouletém, ale mén� než t�íletém 
vzd�lání a p�íprav�, které jej odborn� p�ipravují pro výkon p�edm�tné �innosti v �lenském stát� 
p�vodu, považuje se tento doklad za doklad o t�íletém vzd�lání a p�íprav� podle odstavce 1; 
požadovaná doba výkonu p�edm�tné �innosti v nezávislém nebo vedoucím postavení podle odstavce 
1 písm. a) bod� 2 a 4, písm. b) bodu 2, písm. c) bodu 2 a písm. d) bodu 2 nebo v postavení 
zam�stnance podle odstavce 1 písm. b) bodu 5 se prodlužuje o tuto chyb�jící dobu vzd�lání a 
p�ípravy. 
  
 (4) Pokud nelze uznat odbornou kvalifikaci uchaze�e podle odstavce 1, použije se ustanovení 
§ 16 obdobn�. 
  

HLAVA III 
  

UZNÁVÁNÍ JINÉ ZP�SOBILOSTI 
 

§ 20 
  
 (1) Vyžaduje-li se pro výkon regulované �innosti v �eské republice spln�ní podmínky 
bezúhonnosti, považuje se za dosta�ující doklad vydaný p�íslušným orgánem �lenského státu p�vodu, 
který prokazuje spln�ní této podmínky. Tímto dokladem je výpis z rejst�íku trest� nebo odpovídající 



doklad vydaný p�íslušným orgánem �lenského státu p�vodu, který dokládá, že požadavky na 
bezúhonnost pro výkon regulované �innosti jsou spln�ny. 
  
 (2) Vyžaduje-li se pro výkon regulované �innosti v �eské republice doklad o tom, že na 
majetek uchaze�e nebyl prohlášen konkurs, nebo doklad o tom, že uchaze� vykonával �innost s pé�í 
�ádného hospodá�e jako prokurista nebo jako statutární orgán nebo �len statutárního nebo jiného 
orgánu právnické osoby, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, nebo doklad o tom, že uchaze� nebyl 
postižen za správní delikt nebo za disciplinární nebo kárné provin�ní v souvislosti s výkonem 
p�edm�tné �innosti, považuje se za dosta�ující doklad vydaný p�íslušným orgánem �lenského státu 
p�vodu, který tuto skute�nost prokazuje. 
  
 (3) Nevydávají-li p�íslušné orgány �lenských stát� doklady podle odstavc� 1 a 2, nahrazují se 
�estným prohlášením, které uchaze� u�inil p�ed p�íslušným orgánem �lenského státu p�vodu anebo, 
je-li to vhodné, p�ed notá�em usazeným v �lenském státu p�vodu. 
  
 (4) Vyžaduje-li se pro výkon regulované �innosti v �eské republice spln�ní podmínky 
zdravotní zp�sobilosti uchaze�e, považuje se za dosta�ující doklad o zdravotní zp�sobilosti 
vyžadovaný �lenským státem p�vodu. Nepožaduje-li �lenský stát p�vodu pro výkon p�edm�tné 
�innosti zdravotní zp�sobilost, považuje se za dosta�ující doklad vydaný p�íslušným orgánem 
�lenského státu p�vodu, který spln�ní podmínky stanovené zvláštním právním p�edpisem �eské 
republiky prokazuje. 
  
 (5) Vyžaduje-li se pro výkon regulované �innosti v �eské republice doklad o finan�ní 
zp�sobilosti pro výkon regulované �innosti uchaze�e, považuje se za dosta�ující doklad vydaný 
pen�žním ústavem v �lenském stát� p�vodu, který spln�ní podmínky stanovené zvláštním právním 
p�edpisem �eské republiky prokazuje. 
  
 (6) Vyžaduje-li se pro výkon regulované �innosti v �eské republice doklad o pojišt�ní 
odpov�dnosti za škodu zp�sobenou p�i výkonu regulované �innosti, považuje se za dosta�ující 
potvrzení vydané uchaze�i pojiš�ovnou v �lenském stát� p�vodu, pokud je z tohoto potvrzení z�ejmé, 
že rozsah a podmínky pojišt�ní odpovídají požadavk�m zvláštního právního p�edpisu. 
  
 (7) Vyžaduje-li se pro výkon regulované �innosti v �eské republice, aby uchaze� u�inil �estné 
prohlášení a forma takového prohlášení nem�že být použita státními p�íslušníky jiného �lenského 
státu zejména z d�vodu jejich státní p�íslušnosti, náboženského vyznání nebo pro rozpor s jejich 
sv�domím, uznávací orgán zajistí uchaze�i možnost u�init �estné prohlášení jinou vhodnou formou. 
  
 (8) Doklad uvedený v odstavcích 1 až 4 a odstavci 6 nesmí být starší než 3 m�síce. 
  

§ 21 
  
 Znalost �eského jazyka se vyžaduje pouze v rozsahu nezbytn� nutném k výkonu regulované 
�innosti. 
  

HLAVA IV 
  

�ÍZENÍ O UZNÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE 
 

§ 22 
Žádost 

  
 (1) Uchaze� p�edkládá žádost o uznání odborné kvalifikace uznávacímu orgánu. Uchaze� 
m�že žádost p�edložit i Ministerstvu školství, mládeže a t�lovýchovy (dále jen "ministerstvo"), které ji 
bez zbyte�ného odkladu postoupí uznávacímu orgánu. Uchaze� m�že sou�asn� požádat o uznání 
jiné zp�sobilosti. 
  
 (2) Uchaze� v žádosti uvede 
  
a) jméno a p�íjmení, datum narození, státní p�íslušnost, adresu pro doru�ování písemností, 
  



b) regulovanou �innost, kterou hodlá v �eské republice vykonávat, 
  
c) zamýšlenou formu výkonu regulované �innosti (podnikatel, zam�stnanec). 
  
 (3) Pokud tento zákon nestanoví jinak, doloží uchaze� svou žádost 
  
a) pr�kazem totožnosti a dokladem osv�d�ujícím jeho státní p�íslušnost, 
  
b) dokladem o odborné kvalifikaci, 
  
c) dokladem o jiné zp�sobilosti, 
  
d) dokladem o zaplacení správního poplatku. 
 Uznávací orgán však m�že požadovat od uchaze�e p�edložení jen t�ch doklad�, které jsou nezbytné 
k posouzení žádosti. 
  
 (4) Z dokladu o formální kvalifikaci musí být z�ejmý jeho stupe�, pop�ípad� jiné náležitosti 
vyžadované tímto zákonem nebo zvláštním právním p�edpisem, a musí z n�ho vyplývat délka a obsah 
vzd�lání a p�ípravy, které prokazuje. 
  
 (5) Dokladem o výkonu p�edm�tné �innosti je doklad vydaný p�íslušným orgánem nebo 
institucí �lenského státu p�vodu, pokud je na jeho území p�edm�tná �innost regulovanou �inností 
nebo podléhá dohledu správního orgánu. Pokud v �lenském stát� p�vodu není p�edm�tná �innost 
regulovanou �inností, výkon p�edm�tné �innosti nepodléhá dohledu správního orgánu a p�íslušný 
orgán nebo instituce takový doklad nevydává, m�že být dokladem o výkonu p�edm�tné �innosti i 
doklad prokazující výkon p�edm�tné samostatné výd�le�né �innosti uchaze�em, doklad vydaný 
zam�stnavatelem uchaze�e nebo jiný doklad prokazující, že uchaze� vykonával p�edm�tnou �innost v 
�lenském stát� p�vodu. Doklad o výkonu p�edm�tné �innosti obsahuje údaje pot�ebné pro posouzení 
žádosti o uznání odborné kvalifikace, zejména údaje o délce, obsahu a form� výkonu p�edm�tné 
�innosti. 
  
 (6) Doklad uvedený v odstavci 3 se p�edkládá v originále nebo v kopii. Doklad uvedený v 
odstavci 3 písm. b) a c) musí být p�eložen do �eského jazyka, pokud v n�m není vydán nebo pokud 
mezinárodní smlouva, kterou je �eská republika vázána, nestanoví jinak. V p�ípad� pochybností o 
správnosti p�ekladu je uznávací orgán oprávn�n požadovat p�eložení tohoto dokladu do �eského 
jazyka tlumo�níkem zapsaným do seznamu znalc� a tlumo�ník�. 7) 
  
 (7) Doklad vydaný p�íslušnými orgány �lenských stát� se považuje za ve�ejnou listinu. Pravost 
razítek a podpis� na této listin� se neov��uje. Má-li uznávací orgán pochybnosti o pravosti 
p�edloženého dokladu, požádá p�íslušný orgán jiného �lenského státu podle § 30 až 35 o potvrzení 
jeho pravosti. 
  

§ 23 
�ízení 

  
 �ízení o uznání odborné kvalifikace probíhá p�ed uznávacím orgánem v �eském jazyce. 
  

§ 24 
Rozhodnutí 

  
 (1) Uzná-li uznávací orgán odbornou kvalifikaci uchaze�e, vydá o tom rozhodnutí. V 
rozhodnutí uznávací orgán krom� obecných náležitostí uvede 
  
a) regulovanou �innost, pro niž byla uznána odborná kvalifikace, a 
  
b) formu výkonu regulované �innosti, pro niž byla uznána odborná kvalifikace. 
  
 (2) Požaduje-li uznávací orgán p�ed uznáním odborné kvalifikace uchaze�e spln�ní 
kompenza�ních opat�ení, uvede v rozhodnutí požadované kompenza�ní opat�ení. V p�ípad�, že 
uznávací orgán postupuje podle § 11, uvede požadovanou délku výkonu p�edm�tné �innosti. V 



p�ípad�, že uznávací orgán postupuje podle § 12, uvede podmínky vykonání adapta�ního období 
nebo rozdílové zkoušky (§ 13 odst. 3, § 14 odst. 3). Pokud volba mezi adapta�ním obdobím nebo 
rozdílovou zkouškou náleží uchaze�i, uvede podmínky výkonu obou kompenza�ních opat�ení. 
Odborn� zp�sobilým k výkonu regulované �innosti podle zvláštního právního p�edpisu se uchaze� 
stává až rozhodnutím vydaným podle odstavce 6. Uznávací orgán uvede tuto skute�nost v rozhodnutí. 
  
 (3) Uznávací orgán vydá rozhodnutí o zamítnutí žádosti o uznání odborné kvalifikace, 
nem�že-li být odborná kvalifikace uchaze�e uznána. 
  
 (4) Je-li sou�ástí žádosti o uznání odborné kvalifikace též žádost o uznání jiné zp�sobilosti, 
uznávací orgán sou�asn� rozhodne o tom, zda uchaze� spl�uje požadavky jiné zp�sobilosti 
vyžadované zvláštním právním p�edpisem pro výkon regulované �innosti. 
  
 (5) Uznávací orgán je povinen o žádosti rozhodnout ve lh�t� do 90 dn� ode dne p�edložení 
úplné žádosti, v�etn� všech doklad� nezbytných k posouzení žádosti. Ve zvláš� složitých p�ípadech 
nebo v p�ípadech, ve kterých se požadují informace podle § 32, rozhodne uznávací orgán ve lh�t� do 
120 dn�. Uznávací orgán po právní moci rozhodnutí vrátí uchaze�i doklady uvedené v § 22 odst. 3, 
pokud byly p�edloženy v originále nebo v ov��ené kopii. 
  
 (6) Pokud uchaze� následn� doloží spln�ní kompenza�ního opat�ení uvedeného v rozhodnutí 
vydaném podle odstavce 2, uznávací orgán o tom bez zbyte�ného odkladu vydá rozhodnutí. Vydání 
tohoto rozhodnutí nepodléhá správnímu poplatku. 
  

§ 25 
Spojené �ízení 

 
 (1) �ízení o uznání odborné kvalifikace probíhá samostatn� nebo jako sou�ást �ízení, ve 
kterém se rozhoduje o zahájení regulované �innosti. Orgán p�íslušný v tomto �ízení p�edá podklady 
pro rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace uznávacímu orgánu. Pro spojené �ízení se použije lh�ta 
podle § 24 odst. 5. Pokud uznávací orgán vydá rozhodnutí podle § 24 odst. 2, �ízení o zahájení 
regulované �innosti se p�eruší a v �ízení se pokra�uje poté, co uchaze� doloží spln�ní kompenza�ního 
opat�ení. 
  
 (2) Spojené �ízení nelze provést 
  
a) pokud právo zahájení regulované �innosti vzniká na základ� ohlášení nebo oznámení, nebo 
  
b) u �inností, které jsou upraveny živnostenským zákonem. 
  

HLAVA V 
  

PRÁVNÍ Ú�INKY UZNÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE 
 

§ 26 
  
 (1) Uchaze�, jemuž byla podle tohoto zákona uznána odborná kvalifikace, se považuje za 
osobu odborn� zp�sobilou k výkonu regulované �innosti podle zvláštních právních p�edpis�. 
Vyžaduje-li se v �eské republice pro výkon regulované �innosti spln�ní jiných podmínek, než 
podmínky odborné kvalifikace, p�ípadn� jiné zp�sobilosti, nejsou uznáním podle tohoto zákona 
dot�eny. 
  
 (2) Uznání odborné kvalifikace nezakládá uchaze�i právní nárok na p�ijetí do pracovního, 
služebního nebo obdobného pom�ru. 
  
 (3) Ustanovení zvláštních právních p�edpis� upravujících uznávání zahrani�ního vzd�lání v 
�eské republice 8) se na uznávání podle tohoto zákona nevztahují; požadavky stanovené zvláštními 
právními p�edpisy pro p�ijetí ke studiu ve vyšší odborné škole 9) a na vysoké škole 10) nejsou 
uznáním odborné kvalifikace podle tohoto zákona dot�eny. 
  

§ 27 



Používání profesních ozna�ení 
 
 Jestliže je v �eské republice regulovaná �innost vykonávána výhradn� osobami užívajícími p�i 
výkonu regulované �innosti zvláštního profesního ozna�ení podle zvláštního právního p�edpisu, má 
uchaze�, jemuž byla podle tohoto nebo jiného zákona uznána odborná kvalifikace a jiná zp�sobilost a 
který splnil další požadavky stanovené zvláštním právním p�edpisem pro výkon regulované �innosti v 
�eské republice, právo používat toto profesní ozna�ení. 
  

HLAVA VI 
  

VÝKON VE�EJNÉ SPRÁVY V OBLASTI UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE 
 

§ 28 
Ministerstvo 

  
 (1) Úst�edním správním ú�adem odpov�dným za koordinaci správních �inností v oblasti 
uznávání odborné kvalifikace je ministerstvo. 
  
 (2) Ministerstvo 
  
a) koordinuje �innost uznávacích orgán� podle tohoto zákona v �eské republice, 
  
b) zastupuje �eskou republiku ve skupin� národních koordinátor� na úrovni Evropského spole�enství, 
11) 
  
c) vykonává ve spolupráci s Ministerstvem pr�myslu a obchodu funkci informa�ního místa pro systém 
uznávání odborné kvalifikace podle tohoto zákona, zvláštních právních p�edpis� a právních p�edpis� 
Evropských spole�enství 1) (dále jen "obecný systém uznávání kvalifikací"), zejména poskytováním 
informací o obecném systému uznávání kvalifikací, o zvláštních právních p�edpisech upravujících 
podmínky výkonu regulované �innosti, o možnostech a podmínkách uznání dokladu o odborné 
kvalifikaci v �eské republice, o v�cn� p�íslušném uznávacím orgánu a o náležitostech žádosti podle 
tohoto zákona, 
  
d) vykonává ve spolupráci s Ministerstvem pr�myslu a obchodu funkci informa�ního místa pro obecný 
systém uznávání kvalifikací pro státní p�íslušníky �lenských stát�, kte�í hodlají žádat o uznání odborné 
kvalifikace získané v �eské republice pro výkon regulované �innosti v jiném �lenském stát�, zejména 
poskytováním informací o informa�ních místech v jiných �lenských státech, 
  
e) vede evidenci všech uchaze��, v�etn� údaj� o výsledku �ízení o uznání jejich odborné kvalifikace, 
  
f) provádí administrativní spolupráci podle § 30 až 35, 
  
g) projednává s Komisí výjimky z povinnosti umožnit uchaze�i volbu mezi adapta�ním obdobím a 
rozdílovou zkouškou, 12) 
  
h) projednává s Komisí zm�ny právních p�edpis� Evropských spole�enství v oblasti obecného 
systému uznávání kvalifikací, 13) 
  
i) p�ipravuje pro Komisi pravidelné zprávy o aplikaci tohoto zákona nebo zvláštních právních p�edpis� 
v oblasti obecného systému uznávání kvalifikací, 
  
j) poskytuje platná zn�ní tohoto zákona a zvláštních právních p�edpis� v oblasti obecného systému 
uznávání kvalifikací ostatním �lenským stát�m a Komisi, 
  
k) vydává sd�lením ve V�stníku Ministerstva školství, mládeže a t�lovýchovy seznam regulovaných 
�inností v �eské republice, �len�ný podle p�íslušnosti uznávacích orgán� a podle p�sobnosti sm�rnic 
Evropského spole�enství v oblasti obecného systému uznávání kvalifikací, a pr�b�žn� jej aktualizuje, 
  
l) vydává sd�lením ve V�stníku Ministerstva školství, mládeže a t�lovýchovy seznam profesních 
sdružení podle § 3 písm. g) bodu 4 a pr�b�žn� jej aktualizuje. 14) 



  
 (3) Ministr školství, mládeže a t�lovýchovy jmenuje a odvolává národního koordinátora �eské 
republiky pro obecný systém uznávání kvalifikací (dále jen "národní koordinátor"), který plní úkoly 
ministerstva podle odstavce 2 písm. a), b) a f). 
  
 (4) K zabezpe�ení pln�ní úkol� podle odstavce 2 m�že ministerstvo z�izovat organiza�ní 
složky státu. 15) 
  

§ 29 
Uznávací orgán 

 
 (1) Uznávacím orgánem, oprávn�ným rozhodnout v konkrétní v�ci o uznání odborné 
kvalifikace, je úst�ední správní ú�ad �eské republiky, do jehož p�sobnosti regulovaná �innost náleží 
nebo jehož p�sobnost je regulované �innosti nejbližší. V p�ípad�, že uchaze� hodlá vykonávat 
regulovanou �innost jako podnikatel ve form� živnosti nebo jako odpov�dný zástupce držitele 
živnostenského oprávn�ní, je uznávacím orgánem Ministerstvo pr�myslu a obchodu. V p�ípad�, že o 
oprávn�ní vykonávat regulovanou �innost rozhoduje podle zvláštního právního p�edpisu profesní 
komora, je uznávacím orgánem tato komora. 
  
 (2) Uznávací orgán 
  
a) p�ijímá žádosti o uznání odborné kvalifikace (§ 22) a rozhoduje o nich, 
  
b) vede evidenci uchaze��, v�etn� údaj� o stavu �ízení o uznání jejich odborné kvalifikace, 
  
c) spolupracuje s ministerstvem p�i pln�ní úkol� podle § 28 odst. 2 písm. c) až k), 
  
d) informuje uchaze�e o možnostech a podmínkách uznání dokladu o jejich odborné kvalifikaci v 
�eské republice, o zvláštních právních p�edpisech upravujících podmínky výkonu regulované �innosti 
a o náležitostech žádosti podle tohoto zákona, 
  
e) vydává v rámci své p�sobnosti právní, p�ípadn� stavovské p�edpisy, které up�es�ují stanovení 
požadované délky výkonu p�edm�tné �innosti podle § 11 a podmínek výkonu adapta�ního období 
nebo rozdílové zkoušky podle § 13 a 14 a které stanovují teoretické a praktické oblasti, které tvo�í 
obsah vzd�lání a p�ípravy vyžadovaný v �eské republice pro výkon regulované �innosti podle § 12 
odst. 3 písm. a), a 
  
f) plní další úkoly stanovené tímto nebo zvláštním zákonem. 
  
 (3) Ostatní správní ú�ady, vysoké školy a další vzd�lávací instituce �eské republiky 
spolupracují na žádost uznávacího orgánu v �ízení o uznání odborné kvalifikace. Za tímto ú�elem 
zejména podávají uznávacímu orgánu vysv�tlení, poskytují mu svá odborná stanoviska a spolupracují 
p�i po�ádání rozdílové zkoušky. 
  
 (4) Státním p�íslušník�m �lenských stát�, kte�í hodlají vykonávat regulovanou �innost v jiném 
�lenském stát�, uznávací orgán vydává doklad 
  
a) o délce, obsahu a form� výkonu p�edm�tné �innosti v �eské republice, pokud tato �innost v �eské 
republice podléhá dohledu uznávacího nebo jiného správního orgánu, 
  
b) o tom, zda osoba spl�uje požadavek bezúhonnosti pro výkon p�edm�tné �innosti podle zvláštního 
právního p�edpisu, pokud tento p�edpis bezúhonnost vyžaduje, a zda byla správn� nebo disciplinárn� 
postižena v souvislosti s výkonem p�edm�tné �innosti v �eské republice, 
  
c) o tom, zda p�edm�tná �innost je v �eské republice regulovanou �inností a zda je osoba pro její 
výkon odborn� kvalifikována, a 
  
d) o tom, zda je osoba zdravotn� zp�sobilá pro výkon regulované �innosti podle zvláštního právního 
p�edpisu, pokud tento p�edpis zdravotní zp�sobilost vyžaduje. 
  



HLAVA VII 
  

ADMINISTRATIVNÍ SPOLUPRÁCE S ORGÁNY �LENSKÝCH STÁT� 
 

§ 30 
  
 (1) Orgány, pov��ené výkonem správních �inností v oblasti uznávání odborné kvalifikace, 
poskytují, požadují nebo p�ijímají informace ve spolupráci s p�íslušnými orgány jiných �lenských stát�. 
Administrativní spolupráce se provádí za ú�elem sd�lení, zjišt�ní a ov��ení skute�ností rozhodných 
pro vydání rozhodnutí podle § 24 nebo v zájmu koordinace spole�ného postupu �lenských stát� v 
oblasti uznávání odborné kvalifikace. 
  
 (2) Administrativní spolupráce se provádí v souladu s ustanoveními této hlavy a zvláštních 
právních p�edpis�, pokud mezinárodní smlouva, kterou je �eská republika vázána, nebo právní 
p�edpis Evropských spole�enství nestanoví jinak. 
  
 (3) P�edm�tem administrativní spolupráce jsou informace 
  
a) o spole�ném postupu p�íslušných orgán� �lenských stát� v oblasti uznávání odborné kvalifikace, 
  
b) o tom, zda poskytovatel služby (§ 5) je usazen v jiném �lenském stát� a zda splnil všechny 
podmínky stanovené právními p�edpisy �lenského státu usazení pro výkon p�edm�tné �innosti, 
  
c) o tom, zda je p�edm�tná �innost v �lenském stát� p�vodu regulovanou �inností, 
  
d) o tom, zda jsou vzd�lání a p�íprava uchaze�e regulovaným vzd�láním, 
  
e) o tom, zda byl uchaze� pravomocn� odsouzen pro trestný �in nebo postižen za správní delikt nebo 
za disciplinární nebo kárné provin�ní v souvislosti s výkonem p�edm�tné �innosti, 
  
f) spo�ívající v ov��ení pravosti dokladu o odborné kvalifikaci, a 
  
g) o dalších skute�nostech rozhodných pro vydání rozhodnutí podle § 24. 
  

§ 31 
Orgány p�íslušné pro provád�ní administrativní spolupráce 

 
 P�íslušným orgánem v �eské republice k provád�ní administrativní spolupráce je ministerstvo, 
národní koordinátor nebo uznávací orgán (dále jen "p�íslušný orgán �eské republiky"). P�i provád�ní 
administrativní spolupráce p�íslušný orgán �eské republiky komunikuje s p�íslušnými orgány jiného 
�lenského státu, zpravidla s národním koordinátorem �lenského státu nebo orgánem �lenského státu, 
v jehož p�sobnosti je p�edm�tná �innost regulována nebo který vykonává dohled nad výkonem 
p�edm�tné �innosti (dále jen "p�íslušný orgán jiného �lenského státu"). 
  

§ 32 
Požadování informací 

 
 (1) P�íslušný orgán �eské republiky m�že od p�íslušného orgánu jiného �lenského státu 
požadovat informace v p�ípad� pot�eby zjišt�ní a ov��ení skute�ností rozhodných pro vydání 
rozhodnutí podle § 24, pokud vy�erpal vlastní obvyklé zdroje informací, které mohl v daném p�ípad� 
využít. 
  
 (2) P�íslušný orgán �eské republiky podá písemnou žádost p�íslušnému orgánu jiného 
�lenského státu. Žádost musí obsahovat krom� náležitostí stanovených právními p�edpisy tohoto 
�lenského státu rovn�ž údaj o požadované informaci a údaje o p�edm�tu �ízení o uznání odborné 
kvalifikace a identifika�ní údaje uchaze�e, v mí�e nezbytné ke spln�ní ú�elu. 
  
 (3) P�íslušný orgán �eské republiky m�že ujednat ústn� nebo písemn� s p�íslušným orgánem 
jiného �lenského státu jinou formu požadování informací. 
  



 (4) Pokud p�íslušný orgán jiného �lenského státu neposkytne požadovanou informaci v�as 
tak, aby bylo možno vydat rozhodnutí o uznání kvalifikace ve lh�t� stanovené podle § 24 odst. 5, 
uznávací orgán rozhodne na základ� shromážd�ných d�kazních prost�edk�. 
 
  
 (5) Získané informace m�že p�íslušný orgán �eské republiky p�edat dalšímu �lenskému státu 
jen se souhlasem p�íslušného orgánu �lenského státu, který informace poskytl. 
  

§ 33 
Poskytování informací 

 
 (1) P�íslušný orgán �eské republiky na požádání p�íslušného orgánu jiného �lenského státu 
provede nezbytná šet�ení a poskytne požadované informace bez zbyte�ného odkladu. Pokud není 
možno informaci poskytnout do 30 dn�, vyrozumí se o tom p�íslušný orgán jiného �lenského státu. 
  
 (2) Zjistit nebo poskytnout informace p�íslušnému orgánu jiného �lenského státu lze jen v 
rozsahu, který umož�ují právní p�edpisy �eské republiky. 
  
 (3) P�íslušný orgán �eské republiky m�že odmítnout poskytnutí informací p�íslušnému orgánu 
jiného �lenského státu, pokud 
  
a) zvláštní zákon obsahuje p�ísn�jší podmínky povinnosti zachovávat ml�enlivost než ty, které jsou v 
právní úprav� žádajícího �lenského státu, a pokud tento stát t�mto p�ísn�jším podmínkám nevyhoví, 
  
b) poskytnutí informací by vedlo k porušení povinnosti ml�enlivosti uložené zvláštním právním 
p�edpisem nebo se jedná o informace, jejichž vyzrazení by bylo v rozporu se zájmem bezpe�nosti 
státu nebo s ve�ejným po�ádkem, 
  
c) p�íslušný orgán žádajícího �lenského státu nevy�erpal své obvyklé zdroje informací, které mohly být 
vzhledem k okolnostem využity k získání požadovaných informací, nebo 
  
d) žádající �lenský stát není schopen z praktických nebo právních d�vod� poskytnout obdobné 
informace. 
  
 (4) Vyskytnou-li se p�i zjiš�ování a poskytování požadovaných informací p�ekážky podle 
odstavce 2 nebo 3, vyrozumí p�íslušný orgán �eské republiky o této situaci s uvedením d�vod� 
neprodlen� p�íslušný orgán jiného �lenského státu. 
  

§ 34 
Vzájemné poskytování informací 

 
 P�íslušný orgán �eské republiky m�že pro skupiny jednotlivých p�ípad� ujednat ústn� nebo 
písemn� s p�íslušným orgánem jiného �lenského státu druh a rozsah informací, které bude p�i 
zachování vzájemnosti poskytovat nebo p�ijímat, v�etn� zp�sobu a lh�t p�edávání t�chto informací. 
Ustanovení § 32 odst. 4 a 5 a § 33 odst. 2 až 4 se použijí obdobn�. 
  

§ 35 
Ochrana informací a osobních údaj� 

 
 Na informace poskytované v rámci administrativní spolupráce se vztahuje povinnost 
zachovávat ml�enlivost stanovená zvláštním právním p�edpisem. Ochrana osobních údaj� se �ídí 
zvláštním právním p�edpisem. 16) Identifika�ní údaje uchaze�e lze poskytovat a požadovat pouze v 
mí�e nezbytné ke spln�ní ú�elu administrativní spolupráce. 
  

HLAVA VIII 
  

SPOLE�NÁ USTANOVENÍ 
  

§ 36 
  



 Na �ízení podle tohoto zákona se vztahuje správní �ád, pokud tento zákon nestanoví jinak. 
  

§ 37 
Evropský hospodá�ský prostor 

 
 (1) Pro ú�ely tohoto zákona se za státního p�íslušníka �lenského státu považuje i státní 
p�íslušník smluvního státu Dohody o Evropském hospodá�ském prostoru a ob�an Švýcarské 
konfederace. 17) 
  
 (2) Pokud tento zákon požaduje p�edložení doklad� vydaných p�íslušným orgánem nebo 
institucí �lenského státu Evropské unie nebo výkon p�edm�tné �innosti na území �lenského státu 
Evropské unie, rozumí se tím i doklady vydané p�íslušným orgánem nebo institucí smluvního státu 
Dohody o Evropském hospodá�ském prostoru a doklady vydané p�íslušným orgánem nebo institucí 
Švýcarské konfederace a výkon �innosti na území t�chto stát�. 17) 
  

§ 38 
Zmocn�ní 

  
 Uznávací orgán stanoví po projednání s národním koordinátorem provád�cím právním 
p�edpisem nebo stavovským p�edpisem seznam teoretických a praktických oblastí, které tvo�í obsah 
vzd�lání a p�ípravy vyžadovaný v �eské republice pro výkon regulované �innosti [§ 12 odst. 3 písm. 
a)], pokud tento obsah vzd�lání a p�ípravy není z�ejmý ze zvláštního právního p�edpisu. 
  

�ÁST DRUHÁ 
  

Zm�na zákona o z�ízení ministerstev a jiných úst�edních orgán� státní správy �eské republiky 
 

§ 39 
  
 V § 7 zákona �. 2/1969 Sb. , o z�ízení ministerstev a jiných úst�edních orgán� státní správy 
�eské republiky, ve zn�ní zákona �. 60/1988 Sb. , zákona �. 575/1990 Sb. , zákona �. 474/1992 Sb. , 
zákona �. 21/1993 Sb. a zákona �. 272/1996 Sb. , se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který 
v�etn� poznámky pod �arou �. 1) zní: 
 
 "(2) Ministerstvo školství, mládeže a t�lovýchovy koordinuje �innost ministerstev, jiných 
úst�edních orgán� státní správy a profesních komor v oblasti systému uznávání odborné kvalifikace 
podle zvláštního zákona. 1) 
 1) Zákon �. 18/2004 Sb. , o uznávání odborné kvalifikace a jiné zp�sobilosti státních 
p�íslušník� �lenských stát� Evropské unie a o zm�n� n�kterých zákon� (zákon o uznávání odborné 
kvalifikace).". 
 
Dosavadní odstavec 2 se ozna�uje jako odstavec 3 a dosavadní poznámky pod �arou �. 1), 1a), 2) a 
3) se ozna�ují jako poznámky pod �arou �. 3), 2), 4) a 5), a to v�etn� odkaz� v textu na n�. 
  

�ÁST T�ETÍ 
  

Zm�na zákona o ov��ování shody opis� nebo kopie s listinou a o ov��ování pravosti podpisu 
okresními a obecními ú�ady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními ú�ady 

 
§ 40 

  
 V § 3 odst. 3 písm. c) zákona �. 41/1993 Sb. , o ov��ování shody opis� nebo kopie s listinou a 
o ov��ování pravosti podpisu okresními a obecními ú�ady a o vydávání potvrzení orgány obcí a 
okresními ú�ady, ve zn�ní zákona �. 15/1997 Sb. , se za slovem "po�ízena" �árka nahrazuje 
st�edníkem a dopl�ují se slova "to neplatí, pokud byla opat�ena kopie prost�ednictvím kopírovacího 
za�ízení p�ed pov��eným pracovníkem,". 
  

�ÁST �TVRTÁ 
  

Zm�na školského zákona 



 
§ 41 

  
 Zákon �. 29/1984 Sb. , o soustav� základních škol, st�edních škol a vyšších odborných škol 
(školský zákon), ve zn�ní zákona �. 188/1988 Sb. , zákona �. 171/1990 Sb. , zákona �. 522/1990 Sb. , 
zákona �. 134/1993 Sb. , zákona �. 190/1993 Sb. , zákona �. 331/1993 Sb. , nálezu Ústavního soudu 
uve�ejn�ného pod �. 49/1994 Sb. , zákona �. 256/1994 Sb. , zákona �. 138/1995 Sb. , zákona �. 
306/1999 Sb. , zákona �. 19/2000 Sb. , zákona �. 132/2000 Sb. , zákona �. 284/2002 Sb. , zákona �. 
182/2003 Sb. a zákona �. 362/2003 Sb. , se m�ní takto: 
 
 1. V § 51 odstavec 1 zní: 
 
 "(1) Pedagogickým pracovníkem p�sobícím ve škole, p�edškolním za�ízení nebo školském 
za�ízení za�azeném do sít� škol, p�edškolních za�ízení a školských za�ízení m�že být ten, kdo má 
odbornou kvalifikaci, sestávající z odborné a pedagogické zp�sobilosti, zdravotní zp�sobilost, 
úsp�šn� vykonal zkoušku z �eského jazyka prokazující znalost �eského jazyka a nebyl pravomocn� 
odsouzen za úmyslný trestný �in ani za trestný �in nedbalostní spáchaný v souvislosti s výkonem 
�innosti pedagogického pracovníka, což prokazuje výpisem z evidence Rejst�íku trest�. 
  
 2. V § 51 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 
 
 "(2) Zkoušku podle odstavce 1, jež prokazuje znalost �eského jazyka mimo rámec požadavk� 
na odbornou a pedagogickou zp�sobilost stanovených podle odstavce 4, lze vykonat na pracovišti 
vysoké školy zam��eném na výuku �eského jazyka, v za�ízení pro další vzd�lávání pedagogických 
pracovník� nebo ve státní jazykové škole. Vykonání zkoušky podle odstavce 1 se nevyžaduje u 
  
a) osoby, která získala úplné st�ední vzd�lání nebo úplné st�ední odborné vzd�lání vzd�láváním ve 
st�ední škole s �eským vyu�ovacím jazykem nebo vysokoškolské vzd�lání studiem ve studijním 
programu uskute��ovaném vysokou školou v �eském jazyce, 
  
b) osoby, u které není s ohledem na povahu pracovního místa pedagogického pracovníka znalost 
�eského jazyka nezbytná, 
  
c) osoby, která nebude p�sobit ve škole s �eským vyu�ovacím jazykem, 
  
d) osoby, která úsp�šn� vykonala maturitní zkoušku z �eského jazyka a literatury.". 
  
Dosavadní odstavce 2 až 4 se ozna�ují jako odstavce 3 až 5. 
  
 3. § 52 v�etn� nadpisu a poznámek pod �arou �. 7), 8), 8a) až 8d) zní: 
 

"§ 52 
Uznávání odborné kvalifikace 

 
 (1) O uznání odborných kvalifikací a jiných zp�sobilostí požadovaných podle § 51 odst. 1 pro 
výkon �innosti pedagogického pracovníka, získaných státními p�íslušníky �lenských stát� Evropské 
unie a jejich rodinnými p�íslušníky 7) zcela nebo z�ásti mimo území �eské republiky, rozhoduje 
ministerstvo podle zvláštního zákona o uznávání odborné kvalifikace. 8) 
  
 (2) Pro ú�ely uznávání podle odstavce 1 se za státní p�íslušníky �lenského státu Evropské 
unie považují rovn�ž 
  
a) státní p�íslušníci smluvních stát� Dohody o Evropském hospodá�ském prostoru, 8a) neuvedení v 
odstavci 1, 
  
b) ob�ané Švýcarské konfederace, 8b) 
  
c) státní p�íslušníci dalších stát�, pokud tak stanoví mezinárodní smlouva, kterou je �eská republika 
vázána, 
  



d) cizinci oprávn�ní pobývat trvale na území �eské republiky na základ� povolení k pobytu 8c) nebo 
rozhodnutí o ud�lení azylu, 8d) neuvedení v odstavci 1 nebo v písmenech a) až c). 
 7) �lánek 11 na�ízení Rady (EHS) �. 1612/68 ze dne 15. �íjna 1968 o volném pohybu 
pracovník� uvnit� Spole�enství. 
 
 8) Zákon �. 18/2004 Sb. , o uznávání odborné kvalifikace a jiné zp�sobilosti státních 
p�íslušník� �lenských stát� Evropské unie a o zm�n� n�kterých zákon� (zákon o uznávání odborné 
kvalifikace). 
 
 8a) �lánek 39 Dohody o Evropském hospodá�ském prostoru.  
 § 37 zákona �. 18/2004 Sb. 
 8b) �lánek 9 Dohody mezi Evropským spole�enstvím a jeho �lenskými státy, na stran� jedné, 
a Švýcarskou konfederací, na stran� druhé, o volném pohybu osob.  
 § 37 zákona �. 18/2004 Sb. 
 8c) Zákon �. 326/1999 Sb. , o pobytu cizinc� na území �eské republiky a o zm�n� n�kterých 
zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
 
 8d) Zákon �. 325/1999 Sb. , o azylu a o zm�n� zákona �. 283/1991 Sb. , o Policii �eské 
republiky, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, (zákon o azylu), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.". 
 

�ÁST PÁTÁ 
  

Zm�na zákona o státní památkové pé�i 
 

§ 42 
  
 Zákon �. 20/1987 Sb. , o státní památkové pé�i, ve zn�ní zákona �. 242/1992 Sb. , zákona �. 
361/1999 Sb. , zákona �. 122/2000 Sb. , zákona �. 132/2000 Sb. , zákona �. 146/2001 Sb. a zákona 
�. 320/2002 Sb. , se m�ní takto: 
 
 1. V § 14a odst. 2 se slova "podle zvláštního právního p�edpisu.11a)" nahrazují slovy " , jehož 
skutková podstata souvisí s restaurováním, pokud se na n�ho nehledí, jako by nebyl odsouzen.". 
 
Poznámka pod �arou �. 11a) se zrušuje. 
  
 2. V § 14a odst. 3 se slova "odborné zp�sobilosti" nahrazují slovy "odborné kvalifikace". 
 
 3. V § 14a odst. 4 se v úvodní �ásti textu slova "Odborná zp�sobilost" nahrazují slovy 
"Odborná kvalifikace". 
 
 4. V § 14a odst. 4 písm. a) se slova "kvalifika�ních p�edpoklad�" nahrazují slovy "formální 
kvalifikace a odborné praxe", slova "vysokoškolské vzd�lání v oboru restaurování" se nahrazují slovy 
"vysokoškolské vzd�lání získané studiem v akreditovaném magisterském studijním programu 11a) v 
oblasti um�ní se zam��ením na restaurování nebo vysokoškolské vzd�lání získané studiem v 
magisterském programu v p�íslušném um�leckém oboru dopln�né osv�d�ením o absolvování 
restaurátorského studia v rámci celoživotního vzd�lávání, 11a) nebo vysokoškolské vzd�lání získané 
studiem v akreditovaném bakalá�ském studijním programu 11a) v oblasti um�ní se zam��ením na 
restaurování a 2 roky odborné praxe," a za slova "let" se vkládá slovo "odborné". 
 
 11a) § 44 až 46 a § 60 zákona �. 111/1998 Sb. , o vysokých školách a o zm�n� a dopln�ní 
dalších zákon� (zákon o vysokých školách), ve zn�ní zákona �. 210/2000 Sb. a zákona �. 147/2001 
Sb. ". 
 
 5. V § 14a odst. 5 se na konci textu písmene b) dopl�ují slova "nejde-li o státního p�íslušníka 
jiného �lenského státu Evropské unie než �eské republiky,". 
 
 6. V § 14a odst. 5 písmeno c) zní: 
 



"c) dokumentace nejmén� 3 restaurátorských prací na v�cech, které nejsou kulturními památkami, z 
nichž nejmén� 1 nesmí být starší 2 let, provedených v restaurátorské specializaci, v níž se žádá o 
ud�lení povolení k restaurování.". 
  
 7. V § 14a odst. 10 písm. c) se v první v�t� za slova "hrubým zp�sobem" vkládají slova "nebo 
mén� závažným zp�sobem, ale opakovan�". 
 
 8. V § 14a se dopl�ují odstavce 13 a 14, které v�etn� poznámky pod �arou �. 11d) zn�jí: 
 
 "(13) Fyzické osob�, která je státním p�íslušníkem jiného �lenského státu Evropské unie než 
�eské republiky, Ministerstvo kultury ud�lí povolení k restaurování, pokud jí je uznána odborná 
kvalifikace a bezúhonnost. 
  
 (14) V p�ípad� �ízení o ud�lení povolení k restaurování státnímu p�íslušníkovi jiného 
�lenského státu Evropské unie než �eské republiky se vede spojené �ízení o ud�lení povolení k 
restaurování a o uznání odborné kvalifikace a bezúhonnosti. 11d) 
 11d) § 25 zákona �. 18/2004 Sb. , o uznávání odborné kvalifikace a jiné zp�sobilosti státních 
p�íslušník� �lenských stát� Evropské unie a o zm�n� n�kterých zákon� (zákon o uznávání odborné 
kvalifikace).". 
 
 9. Za § 14a se vkládají nové § 14b a 14c, které v�etn� nadpisu a poznámek pod �arou �. 
11e), 11f), 11g) a 11h) zn�jí: 
 
"Uznávání odborné kvalifikace státního p�íslušníka jiného �lenského státu Evropské unie než �eské 
republiky pro restaurování kulturních památek 
 

§ 14b 
  
 (1) P�i uznávání odborné kvalifikace a bezúhonnosti státního p�íslušníka jiného �lenského 
státu Evropské unie než �eské republiky (dále jen "žadatel") postupuje Ministerstvo kultury podle 
zvláštního právního p�edpisu. 11e) 
  
 (2) Osoba, která je oprávn�na provád�t v �eské republice podle zvláštního právního p�edpisu 
restaurování, aniž by požádala o uznání své odborné kvalifikace (dále jen "osoba oprávn�ná k 
restaurování"), 11f) písemn� oznámí sv�j zám�r provést restaurování ve lh�t� 30 dn� p�ed zahájením 
restaurování Ministerstvu kultury. Na osobu oprávn�nou k restaurování se ustanovení § 14a odst. 1 
nevztahuje. 
  
 (3) Oznámení podle odstavce 2 obsahuje 
  
a) jméno a p�íjmení osoby oprávn�né k restaurování, 
  
b) adresu pro doru�ování písemností na území �eské republiky, 
  
c) p�edpokládanou dobu restaurování na území �eské republiky, 
  
d) restaurátorskou specializaci, kterou hodlá osoba oprávn�ná k restaurování na území �eské 
republiky vykonávat, 
  
e) oprávn�ní k restaurování v�cí, které mají znaky kulturní památky podle § 2 a jsou díly výtvarných 
um�ní nebo um�lecko�emeslnými pracemi, získané v jiném �lenském stát� Evropské unie než �eské 
republice nebo doklad vydaný p�íslušným orgánem jiného �lenského státu Evropské unie než �eské 
republiky o tom, že je tato osoba oprávn�na vykonávat restaurátorskou �innost ve stát� p�vodu nebo 
posledního pobytu v souladu s jeho právními p�edpisy, 
  
f) doklad o formální kvalifikaci vydaný v jiném �lenském stát� Evropské unie než �eské republice, 
pop�ípad� doklad o výkonu p�edm�tné �innosti podle zvláštního právního p�edpisu, 11e) 
  
g) dokumentaci zám�ru podle odstavce 2 zpracovanou v rozsahu žádosti o restaurování. 11g) 
  



 (4) Pokud p�i posuzování oznámení podle odstavce 2 jsou osv�d�eny skute�nosti, které 
od�vod�ují obavu, že by osoba oprávn�ná k restaurování mohla restaurováním ohrozit nebo poškodit 
kulturní památku, anebo pokud osoba oprávn�ná k restaurování tuto svoji oznamovací povinnost 
nesplní, Ministerstvo kultury jí restaurování zakáže do doby, než bude uznána její odborná kvalifikace 
podle zvláštního právního p�edpisu. 11e) V takovém p�ípad� je Ministerstvo kultury oprávn�no 
p�ezkoumat odbornou kvalifikaci osoby oprávn�né k restaurování zp�sobem podle odstavce 1. 
  
 (5) Ministerstvo kultury m�že osob� oprávn�né k restaurování zakázat restaurování podle 
odstavce 4 ve lh�t� 15 dn� ode dne doru�ení oznámení o zám�ru provést restaurování, nebo ve lh�t� 
30 dn� ode dne, kdy se dozv�d�lo o tom, že osoba oprávn�ná k restaurování provádí restaurování, 
které kulturní památku ohrožuje nebo poškozuje. 
  
 (6) Podání rozkladu proti rozhodnutí o zákazu restaurování vydaného Ministerstvem kultury 
podle odstavce 4 nemá odkladný ú�inek. 
  
 (7) Ministerstvo kultury vede evidenci osob oprávn�ných k restaurování, do níž se zapisuje 
  
a) jméno a p�íjmení osoby oprávn�né k restaurování, 
  
b) adresa pro doru�ování písemností na území �eské republiky, 
  
c) restaurátorská specializace, 
  
d) p�edpokládaná doba restaurování na území �eské republiky osobou oprávn�nou k restaurování, 
  
e) zákaz restaurování podle odstavce 4. 
 Ochrana osobních údaj�, které se zapisují do evidence, se �ídí zvláštním právním p�edpisem. 11c) 
  

§ 14c 
  
 (1) Pokud bylo žadateli Ministerstvem kultury uloženo podle zvláštního právního p�edpisu 11h) 
kompenza�ní opat�ení formou rozdílové zkoušky, ur�í Ministerstvo školství, mládeže a t�lovýchovy na 
žádost Ministerstva kultury ve lh�t� 2 m�síc� ode dne doru�ení této žádosti školu, na které žadatel 
složí uloženou rozdílovou zkoušku podle restaurátorské specializace, ve které žadatel hodlá p�sobit v 
�eské republice. 
  
 (2) Ministerstvo kultury v žádosti podle odstavce 1 stanoví rozsah rozdílové zkoušky, která 
m�že zahrnovat ov��ení jak teoretických znalostí, tak i praktických dovedností žadatele. Podrobnosti 
obsahu a formy rozdílové zkoušky stanoví ur�ená škola. 
  
 (3) Pokud je žadateli Ministerstvem kultury uloženo podle zvláštního právního p�edpisu 11h) 
kompenza�ní opat�ení formou adapta�ního období, Ministerstvo kultury sou�asn� stanoví 
  
a) délku a odborné zam��ení adapta�ního období, 
  
b) oblasti, jejichž znalost je nezbytná pro restaurování v restaurátorské specializaci, ve které žadatel 
hodlá p�sobit v �eské republice, 
  
c) obsah dokumentace restaurátorských prací v rozsahu nejvýše 3 prací provedených b�hem 
adapta�ního období a zp�sob jejího vyhodnocení, 
  
d) zp�sob vyhodnocení adapta�ního období. 
  
 (4) Žadatel adapta�ní období absolvuje odbornou praxí v oboru restaurování vykonanou 
  
a) v muzeu nebo galerii z�izovaných Ministerstvem kultury nebo krajem, v odborné organizaci státní 
památkové pé�e nebo Národní knihovn� �eské republiky, pokud je v nich vytvo�eno restaurátorské 
pracovišt�, ve kterém je nejmén� 1 zam�stnanec držitelem povolení k restaurování pro 
restaurátorskou specializaci, ve které žadatel hodlá p�sobit v �eské republice, nebo 
  



b) pod dohledem fyzické osoby, která je držitelem povolení k restaurování pro restaurátorskou 
specializaci, ve které žadatel hodlá p�sobit v �eské republice, a která je sou�asn� pedagogem v 
oboru restaurování ve stejné specializaci na vysoké škole nebo vyšší odborné škole za�azené v síti 
škol a školských za�ízení. 11b) 
  
 (5) Teoretické a praktické oblasti, které tvo�í obsah vzd�lání a p�ípravy vyžadované v �eské 
republice pro výkon �innosti restaurování, jsou stanoveny v p�íloze �. 3 k tomuto zákonu. 
 11e) Zákon �. 18/2004 Sb. 
 
 11f) § 5 odst. 1 zákona �. 18/2004 Sb. 
 
 11g) § 10 odst. 2 vyhlášky �. 66/1988 Sb. , kterou se provádí zákon �. 20/1987 Sb. , o státní 
památkové pé�i, ve zn�ní vyhlášky �. 538/2002 Sb. 
 
 11h) § 12 odst. 4 zákona �. 18/2004 Sb. ". 
 
 10. V § 21 odst. 2 se za slovo "m�že" vkládají slova "na žádost" a za slovo "organizacím" se 
vkládají slova " , pop�ípad� fyzické osob�". 
 
 11. V § 21 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 
 
 "(3) Pot�ebnými p�edpoklady podle odstavce 2 se rozumí odborná kvalifikace fyzické osoby 
žádající o ud�lení povolení, nebo odborná kvalifikace fyzické osoby, která je v pracovním nebo jiném 
obdobném pom�ru k osob� žádající o ud�lení povolení, jejichž prost�ednictvím bude zajišt�na 
odbornost provád�ní archeologických výzkum�, a vybavení laboratorním za�ízením a prostory 
nezbytn� nutnými pro v�decké poznání a dokumentaci archeologických nález� a do�asné uložení 
movitých archeologických nález�. Odborná kvalifikace se prokazuje spln�ním formální kvalifikace, jíž 
je vysokoškolské vzd�lání získané studiem v akreditovaném magisterském studijním programu11a) v 
oblasti spole�enských v�d se zam��ením na archeologii, a 2 roky odborné praxe.". 
  
Dosavadní odstavce 3 a 4 se ozna�ují jako odstavce 4 a 5. 
  
 12. V § 21 se dopl�ují odstavce 6 a 7, které zn�jí: 
 
 "(6) Fyzické osob�, která je státním p�íslušníkem jiného �lenského státu Evropské unie než 
�eské republiky, Ministerstvo kultury ud�lí za podmínek podle odstavce 2 povolení k provád�ní 
archeologických výzkum�, pokud jí je uznána odborná kvalifikace. 
  
 (7) V p�ípad� �ízení o ud�lení povolení k provád�ní archeologických výzkum� státnímu 
p�íslušníkovi jiného �lenského státu Evropské unie než �eské republiky se vede spojené �ízení o 
ud�lení povolení k provád�ní archeologických výzkum� a o uznání odborné kvalifikace.11d)". 
  
 13. Za § 21 se vkládají nové § 21a až 21c, které v�etn� nadpisu zn�jí: 
 
"Uznávání odborné kvalifikace státního p�íslušníka jiného �lenského státu Evropské unie než �eské 
republiky pro provád�ní archeologických výzkum� 
 

§ 21a 
  

 (1) P�i uznávání odborné kvalifikace státního p�íslušníka jiného �lenského státu Evropské unie 
než �eské republiky (dále jen "uchaze�") postupuje Ministerstvo kultury podle zvláštního právního 
p�edpisu.11e) 
  
 (2) Osoba, která je oprávn�na provád�t podle zvláštního právního p�edpisu archeologické 
výzkumy, aniž by požádala o uznání své odborné kvalifikace (dále jen "osoba oprávn�ná k 
výzkum�m"),11f) písemn� oznámí sv�j zám�r provést archeologické výzkumy ve lh�t� 60 dn� p�ed 
jejich zahájením Ministerstvu kultury. Na osobu oprávn�nou k výzkum�m se ustanovení § 21 odst. 2 
nevztahuje. 
  
 (3) Oznámení podle odstavce 2 obsahuje 



  
a) jméno a p�íjmení osoby oprávn�né k výzkum�m, 
  
b) adresu pro doru�ování písemností na území �eské republiky, 
  
c) p�edpokládanou dobu provád�ní archeologických výzkum� na území �eské republiky, 
  
d) místo, kde se mají archeologické výzkumy provést, 
  
e) d�vody pro provedení archeologických výzkum�, 
  
f) popis odborných postup�, které mají být p�i archeologických výzkumech použity, 
  
g) oprávn�ní k provád�ní archeologických výzkum�, získané v jiném �lenském stát� Evropské unie 
než �eské republice, nebo doklad vydaný p�íslušným orgánem jiného �lenského státu Evropské unie 
než �eské republiky o tom, že je tato osoba oprávn�na provád�t archeologické výzkumy ve stát� 
p�vodu nebo posledního pobytu v souladu s jeho právními p�edpisy, 
  
h) doklad o formální kvalifikaci vydaný v jiném �lenském stát� Evropské unie než �eské republice, 
pop�ípad� doklad o výkonu p�edm�tné �innosti podle zvláštního právního p�edpisu,11e) 
  
i) smlouvu uzav�enou s muzeem o uložení movitých archeologických nález� u�in�ných p�i provád�ní 
archeologických výzkum�. 
  
 (4) Pokud p�i posuzování oznámení podle odstavce 2 jsou osv�d�eny skute�nosti, které 
od�vod�ují obavu, že by osoba oprávn�ná k výzkum�m mohla provedením archeologických výzkum� 
ohrozit nebo poškodit archeologické nálezy, anebo pokud osoba oprávn�ná k výzkum�m tuto svoji 
oznamovací povinnost nesplní, Ministerstvo kultury jí provád�ní archeologických výzkum� zakáže do 
doby, než bude uznána její odborná kvalifikace podle zvláštního právního p�edpisu.11e) V takovém 
p�ípad� je Ministerstvo kultury oprávn�no p�ezkoumat odbornou kvalifikaci osoby oprávn�né k 
výzkum�m zp�sobem podle odstavce 1. 
  
 (5) Ministerstvo kultury m�že osob� oprávn�né k výzkum�m zakázat provád�ní 
archeologických výzkum� podle odstavce 4 ve lh�t� 30 dn� ode dne doru�ení zám�ru provést 
archeologické výzkumy, nebo ve lh�t� 60 dn� ode dne, kdy se dozv�d�lo o tom, že osoba oprávn�ná 
k výzkum�m provádí archeologické výzkumy, které archeologické nálezy ohrožují nebo poškozují. 
  
 (6) Podání rozkladu proti rozhodnutí o zákazu provád�ní archeologických výzkum� vydaného 
ministerstvem podle odstavce 4 nemá odkladný ú�inek. 
  
 (7) Ministerstvo kultury vede evidenci uchaze��, kterým bylo ud�leno povolení k provád�ní 
archeologických výzkum�, a osob oprávn�ných k výzkum�m, do níž se zapisuje 
  
a) jméno a p�íjmení uchaze�e, kterému bylo ud�leno povolení k provád�ní archeologických výzkum�, 
  
b) jméno a p�íjmení osoby oprávn�né k výzkum�m, 
  
c) adresa pro doru�ování písemností na území �eské republiky, 
  
d) p�edpokládaná doba provád�ní archeologických výzkum� na území �eské republiky osobou 
oprávn�nou k výzkum�m, 
  
e) zákaz provád�ní archeologických výzkum� podle odstavce 4. 
 Ochrana osobních údaj�, které se zapisují do evidence, se �ídí zvláštním právním p�edpisem.11c) 
  

§ 21b 
  
 (1) Pokud bylo uchaze�i Ministerstvem kultury uloženo podle zvláštního právního 
p�edpisu11h) kompenza�ní opat�ení formou rozdílové zkoušky, ur�í Ministerstvo školství, mládeže a 



t�lovýchovy na žádost Ministerstva kultury ve lh�t� 2 m�síc� ode dne doru�ení této žádosti vysokou 
školu, na které uchaze� složí uloženou rozdílovou zkoušku. 
  
 (2) Ministerstvo kultury v žádosti podle odstavce 1 stanoví rozsah rozdílové zkoušky, která 
m�že zahrnovat ov��ení jak teoretických znalostí, tak i praktických dovedností uchaze�e. Podrobnosti 
obsahu a formy rozdílové zkoušky stanoví ur�ená škola. 
  
 (3) Teoretické a praktické oblasti, které tvo�í obsah vzd�lání a p�ípravy vyžadované v �eské 
republice pro provád�ní archeologických výzkum�, jsou stanoveny v p�íloze �. 4 k tomuto zákonu. 

  
§ 21c 

  
 Povinnosti stanovené oprávn�ným organizacím v § 21 odst. 4, § 22, § 23 odst. 3 a § 24 platí 
pro osobu oprávn�nou k výzkum�m obdobn�.". 
  
 14. V § 35 odst. 1 písm. b) se za slova "§ 12" vkládají slova " , § 14b odst. 2". 
 
 15. V § 35 odst. 1 písm. g) se slova "obnovu kulturních památek" nahrazují slovy 
"restaurování, jde-li o kulturní památky,". 
 
 16. V § 35 se na konci odstavce 1 te�ka nahrazuje �árkou a dopl�uje se nové písmeno i), 
které zní: 
 
"i) provádí restaurování, jde-li o kulturní památku, p�i zákazu uloženém podle § 14b odst. 4.". 
  
 17. V § 35 odst. 2 písm. c) se slova "obnovu národních kulturních památek" nahrazují slovy 
"restaurování, jde-li o národní kulturní památky,". 
 
 18. V § 35 odst. 2 písm. f) se za slova "§ 21 odst. 3" vkládají slova " , § 21a odst. 2". 
 
 19. V § 35 se na konci odstavce 2 te�ka nahrazuje �árkou a dopl�uje se písmeno h), které zní: 
 
"h) provádí archeologické výzkumy p�i zákazu uloženém podle § 21a odst. 4.". 
  
 20. V § 39 odst. 1 písm. b) se slova " , § 22 odst. 2, § 23 odst. 2" zrušují. 
 
 21. V § 39 odst. 1 písm. h) se slova "obnovu kulturních památek" nahrazují slovy 
"restaurování, jde-li o kulturní památky,". 
 
 22. V § 39 odst. 2 písm. f) se slova "obnovu národních kulturních památek uvedených v" 
nahrazují slovy "restaurování, jde-li o národní kulturní památky, podle". 
 
 23. V § 39 odst. 2 písm. g) se za slova "stanovenou v" vkládají slova "§ 21a odst. 2,". 
 
 24. Dopl�ují se p�ílohy �. 3 a 4, které zn�jí: 
 
 " P�íloha �. 3 k zákonu �. 20/1987 Sb. 
 
Teoretické a praktické oblasti, které tvo�í obsah vzd�lání a p�ípravy vyžadované v �eské republice pro 
výkon �innosti restaurování 
 
a) d�jiny a filosofie um�ní a um�leckého �emesla, v�etn� ikonografie, se zam��ením na �eské zem� a 
Evropu, 
  
b) d�jiny architektury se zam��ením na �eské zem� a Evropu, 
  
c) heraldika se zam��ením na �eské zem� a Evropu, 
  
d) teorie a metody památkové pé�e ve vztahu k restaurování, výkon památkové pé�e podle platné 
právní úpravy, 



  
e) estetika a etika restaurování, 
  
f) metody prezentace d�l výtvarných um�ní a um�lecko�emeslných prací, 
  
g) muzejnictví, restaurování a konzervace sbírkových p�edm�t� a p�edm�t� kulturní hodnoty, 
  
h) fyzikální a chemické metody restaurátorského pr�zkumu díla, interpretace výsledk� a komplexní 
vyhodnocení pr�zkumu pro stanovení vhodného technologického postupu p�i restaurování, 
  
i) chemické, biologické a fyzikální procesy, zp�sobující poškozování d�l výtvarných um�ní a 
um�lecko�emeslných prací, odpovídající restaurátorské a konzerva�ní metody, 
  
j) historické techniky a technologie restaurování, 
  
k) sou�asné techniky a technologie restaurování, 
  
l) restaurátorské a konzerva�ní materiály, 
  
m) chemie se zam��ením na restaurátorskou problematiku, 
  
n) mineralogie (petrografie) se zam��ením na restaurování, 
  
o) výtvarná p�íprava (figurální a nefigurální kresba a malba, modelování), 
  
p) provád�ní kopií d�l výtvarných um�ní a um�lecko�emeslných prací, 
  
q) metody dokumentace restaurování, odborná fotografie, 
  
r) využití výpo�etní a jiné soudobé techniky v oboru restaurování, 
  
s) odborná praxe pod dohledem kvalifikované osoby p�i restaurování v p�íslušné specializaci, 
  
t) samostatn� a komplexn� provedené restaurování d�l výtvarných um�ní nebo um�lecko�emeslných 
prací v p�íslušné specializaci, v�etn� obhajoby p�ed odbornou komisí, 
  
u) záv�re�ná v�decká nebo jiná odborná písemná práce v oboru restaurování, 
  
v) �eský jazyk, pop�ípad� jeden sv�tový jazyk. 
  
 P�íloha �. 4 k zákonu �. 20/1987 Sb. 
 
Teoretické a praktické oblasti, které tvo�í obsah vzd�lání a p�ípravy vyžadované v �eské republice pro 
provád�ní archeologických výzkum� 
 
a) obecné d�jiny, d�jiny filosofie a d�jiny kultur od prav�ku p�es starov�k a st�edov�k po moderní 
civilizace, 
  
b) d�jiny um�ní a um�leckých �emesel, 
  
c) d�jiny osídlení se zam��ením na �eské zem� a Evropu, 
  
d) egyptská, egejská, �ecká, etruská a �ímská archeologie, archeologie Kypru a P�edního Východu, 
  
e) starožitnosti ve vztahu k archeologii, 
  
f) biologická antropologie, 
  
g) mytologie a náboženství v d�jinách hmotné kultury v�etn� ikonografie, 
  



h) topografie, 
  
i) epigrafika a numismatika, 
  
j) teorie a metody památkové pé�e ve vztahu k provád�ní archeologických výzkum�, výkon 
památkové pé�e podle platné právní úpravy, 
  
k) etika provád�ní archeologických výzkum�, 
  
l) metody prezentace archeologických nález�, 
  
m) preventivní ochrana archeologických nález� a muzejnictví, 
  
n) metody v�decké archeologie prav�ké, prehistorické, st�edov�ké a novov�ké, 
  
o) teorie a odborná výkopová praxe archeologických výzkum�, 
  
p) nauka o materiálech a technologiích pro ú�ely archeologie, 
  
q) metody dokumentace archeologických výzkum�, odborná fotografie, 
  
r) využití výpo�etní a jiné soudobé techniky v oboru archeologie, 
  
s) samostatn� a komplexn� provedený archeologický výzkum, v�etn� obhajoby p�ed odbornou komisí, 
  
t) záv�re�ná v�decká práce v oboru archeologie, 
  
u) �eský jazyk, jeden sv�tový jazyk a základy latiny a �e�tiny.". 
  

§ 43 
P�echodná ustanovení 

 
 (1) Na �ízení o ud�lení povolení k restaurování nebo o odn�tí povolení k restaurování podle § 
14a zákona �. 20/1987 Sb. , o státní památkové pé�i, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, zahájená p�ede 
dnem ú�innosti tohoto zákona se vztahují dosavadní právní p�edpisy. 
  
 (2) Na �ízení o ud�lení povolení k provád�ní archeologických výzkum� nebo o odn�tí povolení 
k provád�ní archeologických výzkum� podle § 21 zákona �. 20/1987 Sb. , o státní památkové pé�i, ve 
zn�ní pozd�jších p�edpis�, zahájená p�ede dnem ú�innosti tohoto zákona se vztahují dosavadní 
právní p�edpisy. 
  

�ÁST ŠESTÁ 
  

Zm�na zákona o geologických pracích 
 

§ 44 
  
 Zákon �. 62/1988 Sb. , o geologických pracích, ve zn�ní zákona �. 543/1991 Sb. , zákonného 
opat�ení P�edsednictva �eské národní rady �. 369/1992 Sb. , zákona �. 366/2000 Sb. a zákona �. 
320/2002 Sb. , se m�ní takto: 
 
 1. Nadpis § 3 zní: "Oprávn�ní k projektování, provád�ní a vyhodnocování geologických prací 
a osv�d�ení odborné zp�sobilosti". 
 
 2. V § 3 odstavec 1 zní: 
 
 "(1) Geologické práce 
  
a) provád�né v rámci podnikatelské �innosti, 
  



b) provád�né se zásahem do pozemku, 
  
c) jejichž výsledky slouží k pln�ní práv a povinností orgán� ve�ejné správy 
 jsou oprávn�ny projektovat, provád�t a vyhodnocovat pouze ty fyzické a právnické osoby, spl�ující 
podmínky stanovené právními p�edpisy (dále jen "organizace"), u nichž tyto práce �ídí a za jejich 
výkon odpovídá fyzická osoba s osv�d�ením odborné zp�sobilosti geologické práce projektovat, 
provád�t a vyhodnocovat (dále jen "odpov�dný �ešitel geologických prací").". 
  
 3. V § 3 odstavec 2 v�etn� poznámek pod �arou �. 1b), 1c), 1d) a 1e) zní: 
 
 "(2) Geologické práce, které nespadají do prací uvedených v odstavci 1, jsou oprávn�ny 
projektovat, provád�t a vyhodnocovat 
  
a) v�decké ústavy, 1b) vysoké školy, 1c) st�ední školy, vyšší odborné školy 1d) a muzea 1e) p�i pln�ní 
svých v�deckých nebo pedagogických úkol�, 
  
b) �eská geologická služba. 
 1b) Zákon �. 130/2002 Sb. , o podpo�e výzkumu a vývoje z ve�ejných prost�edk� a o zm�n� 
n�kterých souvisejících zákon� (zákon o podpo�e výzkumu a vývoje), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
 
 1c) Zákon �. 111/1998 Sb. , o vysokých školách a o zm�n� a dopln�ní dalších zákon� (zákon 
o vysokých školách), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
 
 1d) Zákon �. 29/1984 Sb. , o soustav� základních škol, st�edních škol a vyšších odborných 
škol (školský zákon), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
 
 1e) Zákon �. 122/2000 Sb. , o ochran� sbírek muzejní povahy a o zm�n� n�kterých dalších 
zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.". 
 
 4. V § 3 odstavec 4 v�etn� poznámek pod �arou �. 2a) a 2b) zní: 
 
 "(4) Podmínkou odborné zp�sobilosti je vysokoškolské vzd�lání geologického sm�ru, odborná 
praxe v oboru minimáln� t�i roky, zahrnující podíl na �ešení geologických úkol�, odborná úrove� 
dosavadních prací, složení zkoušky ze znalosti pot�ebných p�edpis� 2a) a bezúhonnost. 2b) U 
žadatel� s více než desetiletou odbornou praxí m�že v od�vodn�ných p�ípadech ministerstvo 
prominout nespln�ní podmínky vysokoškolského vzd�lání geologického sm�ru. K posouzení odborné 
úrovn� dosavadních prací pov��í ministerstvo odborné garanty z �ad odborník� doporu�ených 
profesními sdruženími. Doklady pot�ebné k prokázání odborné zp�sobilosti, obory a specializace, pro 
n�ž se osv�d�uje odborná zp�sobilost, rozsah pot�ebných znalostí právních p�edpis� souvisejících s 
geologickými pracemi, postup p�i ov��ování odborné zp�sobilosti a zp�sob evidence a zve�ej�ování 
vydaných osv�d�ení stanoví ministerstvo vyhláškou. 
 2a) Nap�íklad zákon �. 50/1976 Sb. , o územním plánování a stavebním �ádu (stavební 
zákon), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, zákon �. 44/1988 Sb. , o ochran� a využití nerostného bohatství 
(horní zákon), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, zákon �. 114/1992 Sb. , o ochran� p�írody a krajiny, ve 
zn�ní pozd�jších p�edpis�, zákon �. 254/2001 Sb. , o vodách a o zm�n� n�kterých zákon� (vodní 
zákon), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, zákon �. 61/1988 Sb. , o hornické �innosti, výbušninách a o 
státní bá�ské správ�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, zákon �. 334/1992 Sb. , o ochran� zem�d�lského 
p�dního fondu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, zákon �. 20/1966 Sb. , o pé�i o zdraví lidu, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�, zákon �. 20/1987 Sb. , o státní památkové pé�i, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 
zákon �. 151/2000 Sb. , o telekomunikacích a o zm�n� dalších zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 
zákon �. 289/1995 Sb. , o lesích a o zm�n� a dopln�ní n�kterých zákon� (lesní zákon), ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�, zákon �. 40/1964 Sb. , ob�anský zákoník, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
 
 2b) Zákon �. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�.". 
 

�ÁST SEDMÁ 
  

Zm�na zákona o státní správ� a samospráv� ve školství 
 



§ 45 
  
 V § 12 odst. 5 zákona �. 564/1990 Sb. , o státní správ� a samospráv� ve školství, ve zn�ní 
zákona �. 139/1995 Sb. , zákona �. 132/2000 Sb. a zákona �. 284/2002 Sb., písmeno s) v�etn� 
poznámek pod �arou �. 2e) a 2f) zní: 
 
"s) rozhoduje podle zvláštního zákona 2e) o uznání odborné kvalifikace a jiných zp�sobilostí 
požadovaných zvláštními právními p�edpisy 2f) pro výkon �innosti pedagogického pracovníka. 
 2e) Zákon �. 18/2004 Sb. , o uznávání odborné kvalifikace a jiné zp�sobilosti státních 
p�íslušník� �lenských stát� Evropské unie a o zm�n� n�kterých zákon� (zákon o uznávání odborné 
kvalifikace). 
 
 2f) Nap�íklad zákon �. 29/1984 Sb. , ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.". 
 

�ÁST OSMÁ 
  

Zm�na notá�ského �ádu 
 

§ 46 
  
 Zákon �. 358/1992 Sb. , o notá�ích a jejich �innosti (notá�ský �ád), ve zn�ní zákona �. 82/1998 
Sb. , zákona �. 30/2000 Sb. , zákona �. 370/2000 Sb. , zákona �. 120/2001 Sb. , zákona �. 317/2001 
Sb. , zákona �. 352/2001 Sb. , zákona �. 501/2001 Sb. , zákona �. 6/2002 Sb. , nálezu Ústavního 
soudu uve�ejn�ného pod �. 349/2002 Sb. , nálezu Ústavního soudu uve�ejn�ného pod �. 476/2002 
Sb. a zákona �. 88/2003 Sb. , se m�ní takto: 
 
 1. § 73 zní: 
 

"§ 73 
Ov��ování shody opisu nebo kopie s listinou 
 
 (1) Vidimace se provede ov��ovací doložkou neodkladn� poté, kdy notá� posoudil shodu opisu 
s listinou. Ov��ovací doložka obsahuje 
  
a) údaj o ov��ení toho, že opis doslovn� souhlasí s listinou, z níž byl po�ízen, 
  
b) údaj o tom, z kolika list� nebo arch� se skládá listina, z níž byl opis po�ízen, a z kolika list� nebo 
arch� se skládá její opis, 
  
c) údaj o tom, že opis je �áste�ný, není-li opis úplný, 
  
d) místo a datum vyhotovení doložky o ov��ení; ustanovení § 59 odst. 2 v�ty první se nepoužije, 
  
e) otisk ú�edního razítka notá�e a podpis ov��ujícího. 
  
 (2) Notá� odmítne vidimaci provést, 
  
a) je-li listinou, z níž je opis po�ízen, listina, jejíž jedine�nost nelze ov��eným opisem nahradit, 
zejména ob�anský pr�kaz, vojenský pr�kaz, pas, nebo jiný pr�kaz, sm�nka, šek, nebo jiný cenný 
papír, vkladní knížka, geometrický plán, rysy a technické kresby, 
  
b) jestliže ov��ující nezná jazyk, ve kterém je listina, z níž je opis po�ízen, vyhotovena, a není 
p�edložen její p�eklad do �eského jazyka tlumo�níkem; to neplatí, jestliže je p�ed ov��ujícím opis této 
listiny po�ízen prost�ednictvím kopírovacího za�ízení, 
  
c) jsou-li v listin�, jejíž shoda s opisem má být ov��ena, zm�ny, dopl�ky, vsuvky nebo škrty, které by 
mohly zeslabit její v�rohodnost, 
  
d) jestliže se opis doslovn� neshoduje s listinou, z níž byl po�ízen. 
 Ustanovení § 53 není tímto ustanovením dot�eno. 



  
 (3) Vidimací se nepotvrzuje správnost a pravdivost údaj� uvedených v listin� a jejich soulad s 
právními p�edpisy a notá� za obsah listiny neodpovídá.". 
  
 2. V § 74 odst. 1 se slova "ur�itá osoba" nahrazují slovy "fyzická osoba p�ed ním". 
 
 3. V 74 odst. 2 se slova "vyzna�í na listin� formou ov��ovací doložky, která obsahuje" 
nahrazují slovy "provede ov��ovací doložkou neodkladn� poté, kdy p�ed notá�em v jeho p�ítomnosti 
byla listina podepsána nebo byl podpis na listin� se již nacházející uznán za vlastní, a to neodkladn� 
po podepsání nebo uznání; ov��ovací doložka obsahuje". 
 
 4. V § 74 odst. 2 písmeno e) zní: 
 
"e) místo a datum vyhotovení doložky o ov��ení; ustanovení § 59 odst. 2 v�ty první se nepoužije,". 
  

�ÁST DEVÁTÁ 
  

Ú�INNOST 
  

§ 47 
  
 Tento zákon nabývá ú�innosti dnem vstupu smlouvy o p�istoupení �eské republiky k 
Evropské unii v platnost, s výjimkou ustanovení § 28 odst. 1, § 28 odst. 2 písm. a), c), d) a j), § 28 
odst. 4, § 38, 39 a �ásti �tvrté, která nabývají ú�innosti dnem vyhlášení. 
 
Zaorálek v. r. 
 
Klaus v. r. 
 
Špidla v. r. 
 
P�íl.1 
zrušena 
  
P�íl.2 
�innosti související s kategoriemi odborné praxe (§ 19) (�ást první p�ílohy A sm�rnice 199/42/ES) 
 
Seznam �. 1 
 
 Hlavní skupiny zahrnuté sm�rnicí 64/427/EHS, v platném zn�ní sm�rnice 69/77/EHS, a 
sm�rnicemi 68/366/EHS, 75/368/EHS a 75/369/EHS 
 

1   Sm�rnice   64/427/EHS   (sm�rnice   o   liberalizaci:   64/429/EHS) 
 Nomenklatura   NICE   (odpovídá   hlavním   skupinám   23-40   ISIC) 

 
 Hlavní   skupina   23        Výroba   textilií 
 232                      Výroba   a   zpracování   textilních   materiál�   na   vlna�ských   strojích 
 233                      Výroba   a   zpracování   textilních   materiál�   na   bavlná�ských   strojích 
 234                      Výroba   a   zpracování   textilních   materiál�   na   hedvábnických   strojích 
 235                      Výroba   a   zpracování   textilních   materiál�   pomocí   stroj�   na   len   a   konopí 
 236                      Jiná   textilní   vlákna   (juta,   pevná   vlákna   atd.),   provaznické   zboží 
 237                      Výroba   pleteného   a   há�kovaného   zboží 
 238                      Kone�ná   úprava   textilií 
 239                      Jiná   textilní   odv�tví 
 
 Hlavní   skupina   24        Výroba   obuvi,   od�v�   a   l�žkovin 
 241                      Strojní   výroba   obuvi   (krom�   gumové   a   d�ev�né) 
 242                      Ru�ní   výroba   a   opravy   obuvi 
 243                      Výroba   od�v�   (krom�   kožich�) 
 244                      Výroba   matrací   a   l�žkovin 



 245                      Odv�tví   k�že   a   kožešin 
 
 Hlavní   skupina   25        Výroba   d�eva   a   korku   krom�   výroby   nábytku 
 251                      �ezání   a   pr�myslová   p�íprava   d�eva 
 252                      Výroba   polotovar�   ze   d�eva 
 253                      Sériová   výroba   d�ev�ných   stavebních   prvk�   v�etn�   podlah 
 254                      Výroba   d�ev�ných   obal� 
 255                      Výroba   ostatních   d�ev�ných   výrobk�   (krom�   nábytku) 
 256                      Výroba   p�edm�t�   ze   slámy,   korku,   košíka�ského   zboží,   prout�ného   
pletiva, 
                         výroba   kartá�� 
 
 Hlavní   skupina   26 
 260                      Výroba   d�ev�ného   nábytku 
 
 Hlavní   skupina   27        Výroba   papíru   a   papírových   produkt� 
 271                      Výroba   buni�iny,   papíru   a   kartónu 
 272                      Zpracování   papíru   a   kartónu   a   výroba   p�edm�t�   z   buni�iny 
 
 Hlavní   skupina   28 
 280                      Tisk,   vydavatelství   a   související   �innosti 
 
 Hlavní   skupina   29        Kožed�lný   pr�mysl 
 291                      Koželužny   a   úpravny   usní 
 292                      Výroba   koženého   a   obdobného   zboží 
 
 ex   Hlavní   skupina   30     Výroba   gumových   a   plastových   výrobk�,   um�lých   vláken   a   
škrobových   výrobk� 
 301                      Zpracování   gumy   a   azbestu 
 302                      Zpracování   plastických   hmot 
 303                      Výroba   um�lých   vláken 
 
 ex   Hlavní   skupina   31     Chemický   pr�mysl 
 311                      Výroba   základních   chemických   látek   a   jejich   další   zpracování 
 312                      Specializovaná   výroba   chemických   výrobk�   s   hlavním   ur�ením   pro   
pr�myslové 
                         a   zem�d�lské   ú�ely   (v�etn�   výroby   rostlinných   nebo   živo�išných   tuk� 
                         a   olej�   pro   pr�myslové   využití   spadajících   do   skupiny   312   ISIC) 
 313                      Specializovaná   výroba   chemických   výrobk�   s   hlavním   ur�ením   pro   
domácí 
                         spot�ebu   nebo   kancelá�ské   použití   (krom�   výroby   zdravotnických 
                         a   farmaceutických   výrobk�   (ex   skupina   319   ISIC) 
 
 Hlavní   skupina   32 
 320                      Ropný   pr�mysl 
 
 Hlavní   skupina   33        Výroba   nekovových   výrobk�   z   nerostných   hmot 
 331                      Výroba   stavebních   výrobk�   z   pálené   hlíny 
 332                      Výroba   skla   a   sklen�ných   p�edm�t� 
 333                      Výroba   keramických   p�edm�t�,   porcelánu   a   keramiky   a   žárovzdorného   
zboží 
 334                      Výroba   cementu,   vápna   a   sádry 
 335                      Výroba   stavebních   výrobk�   z   betonu,   cementu   a   sádry 
 339                      Zpracování   kamene   a   výroba   jiných   nekovových   výrobk�   z   nerostných   
hmot 
 
 Hlavní   skupina   34        Výroba   a   primární   zpracování   železných   a   neželezných   kov� 
 341                      Železá�ský   pr�mysl   (definovaný   ve   smlouv�   o   založení   Evropského   
spole�enství 
                         uhlí   a   oceli   v�etn�   hutnických   integrovaných   koksoven) 



 342                      Výroba   ocelových   trubek 
 343                      Tažení   drát�,   tažení   za   studena,   válcování   pásové   oceli,   tvá�ení   za   
studena 
 344                      Výroba   a   primární   zpracování   neželezných   kov� 
 345                      Slévárny   železných   a   neželezných   kov� 
 
 Hlavní   skupina   35        Výroba   kovových   výrobk�   (krom�   stroj�   a   dopravních   
za�ízení) 
 351                      Kování,   t�žké   lisování,   zápustkové   kování 
 352                      Sekundární   zpracování   a   povrchová   úprava   kov� 
 353                      Kovové   konstrukce 
 354                      Výroba   parních   kotl�,   nádrží   a   dalších   pr�myslových   dutých   výrobk� 
 355                      Výroba   nástroj�   a   ná�adí   a   hotových   kovových   výrobk�   (krom�   
elektrických 
                         za�ízení) 
 359                      Pomocné   strojírenské   �innosti 
 
 Hlavní   skupina   36        Výroba   neelektrických   stroj� 
 361                      Výroba   zem�d�lských   stroj�   a   traktor� 
 362                      Výroba   kancelá�ských   stroj� 
 363                      Výroba   obráb�cích   stroj�   pro   zpracování   kov�,   ná�adí   a   nástroj�   pro   
stroje 
 364                      Výroba   stroj�   pro   textilní   pr�mysl   a   jejich   dopl�k�,   výroba   šicích   stroj� 
 365                      Výroba   stroj�   a   za�ízení   pro   potraviná�ský   pr�mysl   a   pro   chemický   
pr�mysl 
                         a   související   odv�tví 
 366                      Výroba   stroj�   a   za�ízení   pro   doly,   slévárny   oceli   a   litiny, 
                         pro   stavebnictví;   výroba   mechanického   manipula�ního   za�ízení 
 367                      Výroba   manipula�ního   vybavení 
 368                      Výroba   stroj�   pro   jiné   konkrétní   pr�myslové   ú�ely 
 369                      Výroba   jiných   neelektrických   stroj�   a   p�ístroj� 
 
 Hlavní   skupina   37        Elektrotechnika 
 371                      Výroba   elektrických   vodi��   a   kabel� 
 372                      Výroba   motor�,   generátor�,   transformátor�,   rozvad���   a   obdobného   
vybavení 
                         pro   dodávku   elektrické   energie 
 373                      Výroba   elektrického   za�ízení   pro   p�ímé   obchodní   využití 
 374                      Výroba   telekomunika�ního   vybavení,   elektrom�r�,   jiných   m��icích   p�ístroj� 
                         a   elektrického   zdravotnického   vybavení 
 375                      Výroba   elektronického   za�ízení,   rozhlasových   a   televizních   p�ijíma�� 
                         a   elektroakustického   za�ízení 
 376                      Výroba   elektrických   p�ístroj�   pro   domácnost 
 377                      Výroba   svítidel   a   osv�tlovací   techniky 
 378                      Výroba   baterií   a   akumulátor� 
 379                      Opravy,   montáž   a   odborná   technická   instalace   (instalace 
                         elektrického   za�ízení) 
 
 ex   Hlavní   skupina   38     Výroba   dopravního   za�ízení 
 383                      Výroba   motorových   vozidle   a   jejich   �ástí 
 384                      Opravy   motorových   vozidel,   motocykl�   a   jízdních   kol 
 385                      Výroba   motocykl�,   jízdních   kol   a   jejich   �ástí 
 389                      Výroba   dopravního   za�ízení   jinde   neza�azeného 
 
 Hlavní   skupina   39        R�zná   výrobní   odv�tví 
 391                      Výroba   p�esných   p�ístroj�   a   m��icích   a   kontrolních   nástroj� 
 392                      Výroba   zdravotnickochirurgických   nástroj�   a   vybavení 
                         a   ortopedických   p�ístroj�   (krom�   ortopedické   obuvi) 
 393                      Výroba   fotografických   a   optických   za�ízení 
 394                      Výroba   a   oprava   hodinek   a   hodin 



 395                      Výroba   zlatnických   a   šperka�ských   p�edm�t� 
 396                      Výroba   a   opravy   hudebních   nástroj� 
 397                      Výroba   her,   hra�ek   a   sportovního   zboží 
 399                      Ostatní   výrobní   odv�tví 
 
 Hlavní   skupina   40        Stavebnictví 
 400                      Stavebnictví   (nespecializované);   demolice 
 401                      Výstavba   budov   (obytných   nebo   jiných) 
 402                      Stavebnictví;   stavby   silnic,   most�,   železnic   atd. 
 403                      Instala�ní   práce 
 404                      Dekora�ní   a   dokon�ovací   práce 
 
 2   Sm�rnice   68/366/EHS   (sm�rnice   o   liberalizaci   68/365/EHS) 
 Nomenklatura   NICE 
 
 Hlavní   skupina   20   A      200   Výroba   živo�išných   a   rostlinných   tuk�   a   olej� 
 20   B                     Potraviná�ský   pr�mysl   (krom�   výroby   nápoj�) 
 201                      Porážení,   zpracování   a   konzervování   masa 
 202                      Mléko   a   mlé�né   produkty 
 203                      Konzervování   a   nakládání   ovoce   a   zeleniny 
 204                      Konzervování   ryb   a   dalších   mo�ských   produkt� 
 205                      Výroba   mlýnských   výrobk� 
 206                      Výroba   pekárenských   výrobk�   v�etn�   suchar�   a   sušenek 
 207                      Cukrovarnictví 
 208                      Výroba   kakaa,   �okolády   a   cukrovinek 
 209                      Výroba   r�zných   potraviná�ských   výrobk� 
 
 Hlavní   skupina   21        Výroba   nápoj� 
 211                      Výroba   ethylalkoholu   kvašením,   výroba   droždí   a   lihovin 
 212                      Výroba   vína   a   obdobných   nesladových   alkoholických   nápoj� 
 213                      Pivovarnictví   a   sladovnictví 
 214                      Výroba   nealkoholických   nápoj�   a   vody   sycené   oxidem   uhli�itým 
 
 ex   30                    Výroba   gumových   výrobk�,   plastových   materiál�,   um�lých   nebo   
syntetických 
                         vláken   a   škrobových   produkt� 
 304                      Výroba   škrobových   produkt� 
 
 3   Sm�rnice   75/368/EHS   (�innosti   uvedené   v   �l.   5   odst.   1) 
 Nomenklatura   ISIC 
 
 ex   04                    Rybolov 
 043                      Rybolov   ve   vnitrozemských   vodách 
 
 ex   38                    Výroba   dopravního   za�ízení 
 381                      Stavby   a   opravy   lodí 
 382                      Výroba   železni�ního   vybavení 
 386                      Výroba   letadel   (v�etn�   kosmického   vybavení) 
 
 e Hlavní   skupina   37        Elektrotechnika 
 ex   Hlavní   skupina   38     Výroba   dopravního   za�ízení 
 Hlavní   skupina   39        R�zná   výrobní   odv�tví 
 Hlavní   skupina   40        Stavebnictví 
 2   Sm�rnice   68/366/EHS   (sm�rnice   o   liberalizaci   68/365/EHS) 
 Nomenklatura   NICE 
 Hlavní   skupina   20   A      200   Výroba   živo�išných   a   rostlinných   tuk�   a   olej� 
 Hlavní   skupina   21        Výroba   nápoj� 
 ex   30                    Výroba   gumových   výrobk�,   plastových   materiál�,   um�lých   nebo   
syntetických 
 ex   04                    Rybolov 



 ex   38                    Výroba   dopravního   za�ízení 
 ex   71                    �innosti   spojené   s   dopravou   a   �innosti   jiné   než   doprava,   které   
spadají 
 73                       Komunikace:   poštovní   služby   a   telekomunikace 
x   71                    �innosti   spojené   s   dopravou   a   �innosti   jiné   než   doprava,   které   spadají 
                         do   t�chto   skupin: 
 ex   711                   Služby   poskytované   ve   spacích   a   jídelních   vozech;   údržba   železni�ního 
                         vozového   parku   v   opravnách;   úklid   vagón� 
 ex   712                   Údržba   vozového   parku   pro   m�stskou,   p�ím�stskou   a   mezim�stskou   
osobní 
                         dopravu 
 ex   713                   Údržba   vozového   parku   pro   silni�ní   osobní   dopravu   (jako   jsou   
motorová 
                         vozidla,   autobusy,   taxi) 
 ex   714                   Provoz   a   údržba   vybavení   souvisejícího   se   silni�ní   dopravou   (jako   
jsou 
                         silnice,   tunely   a   silni�ní   mosty,   kde   se   platí   mýtné,   silni�ní   sklady 
                         zboží,   parkovišt�,   autobusová   a   tramvajová   depa) 
 ex   716                   �innosti   spojené   s   vnitrostátní   vodní   dopravou   (jako   je   provoz   a   
údržba 
                         splavných   tok�,   p�ístav�   a   jiných   za�ízení   pro   vnitrostátní   vodní   dopravu; 
                         remorkážní   a   pilotážní   služby   v   p�ístavech,   balisáž,   nakládání   a   vykládání 
                         lodí   a   jiné   obdobné   �innosti,   jako   je   zachra�ování   plavidel,   vle�ení 
                         a   provozování   úschovny   lod�k) 
 
 73                       Komunikace:   poštovní   služby   a   telekomunikace 
 
 ex   85                    Osobní   služby 
 854                      Prádelny   a   jejich   služby,   chemické   �išt�ní   a   barvení 
 ex   856                   Fotografická   studia:   portréty   a   obchodní   fotografie,   krom� 
                         noviná�ských   fotografií 
 ex   859                   Osobní   služby   jinde   neuvedené   (pouze   údržba   a   úklid   budov   nebo   
sídel) 
 
 4   Sm�rnice   75/369/EHS    (�lánek   6:   pokud    je   �innost   považována    za 
    pr�myslovou   nebo   �emeslnou) 
 Nomenklatura   ISIC 
 
 Ambulantní   výkon   t�chto   �inností: 
 
 a)   koup�    a    prodej    zboží    ambulantními    prodejci    nebo   podomními 
     obchodníky    (ex   skupina    612   ISIC);    na   krytých    tržištích   mimo 
     stálá   prodejní   za�ízení   a   na   otev�ených   tržištích; 
 b)   �innosti,   pro   které   platí   již   p�ijatá   p�echodná   opat�ení,   která 
     výslovn�   vylu�ují   nebo   neuvád�jí   jejich   ambulantní   výkon. 
Seznam �. 2 
 
 Sm�rnice 82/470/EHS (�l. 6 odst. 3) 
 
Skupiny   718   a   720   nomenklatury   ISIC 
 
 �innosti   zahrnují   zejména: 
 
 -   organizování,    nabídku    k    prodeji    a    prodej,    paušáln�   nebo   za 
    provizi,     jednotlivých     nebo     hromadných     položek    (doprava, 
    ubytování,   strava,    výlety   atd.)   cesty   nebo    pobyt,   nezávisle   na 
    d�vodu   cestování   [�l.   2   bod   B   písm.   a)]. 
Seznam �. 3 
 
 Sm�rnice 82/489/EHS 



ex   855                   Kade�nictví   (krom�   pedikérských   služeb   a   odborných   škol 
                         pro   pracovníky   salón�   krásy   a   kade�níky 
Seznam �. 4 
 
 Sm�rnice 82/470/EHS (�lánek 6 odst. 1) 
 
Skupiny   718   a   720   nomenklatury   ISIC: 
 
 �innosti   zahrnují   zejména: 
 
 -   jednání   jako    zprost�edkovatel   mezi   provozovateli    r�zných   druh� 
    dopravy    a    osobami,    které    odbavují    nebo    nechávají   odbavovat 
    zboží,   jakož   i   provozování   souvisejících   �inností: 
    aa)   uzavíráním   smluv   s   provozovateli   dopravy   na   ú�et   p�íkazce; 
    bb)   výb�rem    druhu    dopravy,    podniku    a    trasy    považovaných   za 
        nejvýhodn�jší   pro   p�íkazce; 
    cc)   p�ípravou     technických    hledisek     dopravy    (nap�.     balení 
        nezbytné   pro   dopravu);   provád�ním   r�zných   vedlejších   operací 
        v   doprav�   (nap�.   zajišt�ním   ledu   pro   chladicí   vozy); 
    dd)   vypln�ním   formalit    spojených   s   dopravou,    jako   je   vystavení 
        nákladních   list�;   sb�rem   a   výdejem   zásilek; 
    ee)   koordinací     r�zných    fází     dopravy,    zajišt�ním    pr�jezdu, 
        dosílky,   p�ekládky   a   jiných   dokon�ovacích   operací; 
    ff)   sjednáváním   dopravného    pro   dopravce   a    možností   dopravy   pro 
        osoby,   které   zboží   odbavují   nebo   nechávají   odbavovat; 
 -   odhad   dopravních   náklad�   a   kontrola   vyú�tování; 
 -   výkon   n�kterých   trvalých   nebo    p�íležitostných   úkon�   jménem   a   na 
    ú�et     majitele    lodi    nebo    námo�ního    dopravce    (s   p�ístavními 
    orgány,   provozovateli   lodí   atd.). 
 
 [�innosti   podle   �l.   2   bod   1   písm.   a),   b)   nebo   d)]. 
Seznam �. 5 
 
 Sm�rnice 64/222/EHS a 70/523/EHS 
 
a)   Viz   �l.   4   odst.   5   písm.   a)   této   sm�rnice 
 Sm�rnice     64/222/EHS    (Sm�rnice     o    liberalizaci     64/223/EHS    a 
64/224/EHS) 
 
  1.   �innosti    osob    samostatn�    výd�le�n�    �inných   ve   velkoobchod�, 
     krom�   velkoobchodu   se   zdravotnickými   a   farmaceutickými   výrobky, 
     s   toxickými   výrobky   a   patogeny   a   s   uhlím   (ex   skupina   611); 
 2.   profesní    �innosti   zprost�edkovatele,    který   je    pov��en   jednou 
     nebo   n�kolika   osobami   pro    sjednávání   nebo   uzavírání   obchodních 
     transakcí   jménem   a   na   ú�et   t�chto   osob; 
 3.   profesní   �innosti   zprost�edkovatele,   který,    aniž   by   byl   trvale 
     pov��en,    spojí    osoby,    které    cht�jí    uzav�ít    smlouvu   p�ímo, 
     dohodne    jejich    obchodní    transakci    nebo    pomáhá    p�i    jejich 
     uzavírání; 
 4.   profesní    �innosti    zprost�edkovatele,    který    uzavírá   obchodní 
     transakce   svým   jménem   na   ú�et   jiného; 
 5.   profesní    �innosti   zprost�edkovatele,    který   provozuje    na   ú�et 
     jiného   velkoobchodní   auk�ní   prodej   na   ú�et   jiného; 
 6.   profesní    �innosti   zprost�edkovatele,    který   jde    ode   dve�í    ke 
     dve�ím   a   shání   zakázky; 
 7.   profesionální    poskytování   služeb    zprost�edkovatelem,   který   je 
     zam�stnancem     jednoho   nebo    n�kolika   obchodních,    pr�myslových 
     nebo   �emeslných   podnik�. 
 
 b)   Viz   �l.   4   odst.   5   písm.   b)   této   sm�rnice 



 Sm�rnice   70/523/EHS 
 Samostatn�    výd�le�né    �innosti    v    oblasti    velkoobchodu    uhlím   a 
 zprost�edkovatelské    �innosti    v    obchodu    uhlím    (ex    skupina   612 
 nomenklatury   ISIC) 
Seznam �. 6 
 
 Sm�rnice 68/364/EHS, 68/368/EHS, 75/368/EHS, 75/369/EHS, 82/470/EHS 
 
1   Sm�rnice   68/364/EHS   (Sm�rnice   o   liberalizaci   68/363/EHS) 
 ex   skupina   612   ISIC      Maloobchod 
 Vylou�ené   �innosti: 
 012                      Pronájem   zem�d�lských   stroj� 
 640                      �innosti   v   oblasti   nemovitostí,   pronájem 
 713                      Pronájem   automobil�,   voz�   a   koní 
 718                      Pronájem   železni�ních   voz�   a   vagón� 
 839                      Pronájem   stroj�   pro   obchody 
 841                      Rezervace   vstupenek   v   kinech   a   pronájem   kinematografických   film� 
 842                      Rezervace   vstupenek   v   divadlech   a   pronájem   divadelního   vybavení 
 843                      Pronájem   lodí,   jízdních   kol,   automat�   na   mince 
 853                      Pronájem   za�ízených   pokoj� 
 854                      Pronájem   vypraného   prádla 
 859                      Pronájem   ošacení 
 
 2   Sm�rnice   68/368/EHS   (Sm�rnice   o   liberalizaci   68/367/EHS) 
 Nomenklatura   ISIC 
 
 ex   hlavní   skupina   ISIC   85: 
 1.     Restaurace   a   prodej   nápoj�   (skupina   852   ISIC) 
 2.     Hotely   a   obdobná   za�ízení,   kempy   (skupina   853   ISIC) 
 
 3   Sm�rnice   75/368/EHS   (�lánek   7) 
 
 Veškeré   �innosti   uvedené   v   p�íloze   sm�rnice   75/368/EHS   krom�   �inností   uvedených   v   
�lánku   5 
 zmín�né   sm�rnice   (seznam   I   bod   3   této   p�ílohy). 
 Nomenklatura   ISIC 
 
 ex   6                     Banky   a   jiné   pen�žní   ústavy 
 ex   620                   Spole�nosti   pro   nákup   a   prodej   patent�   a   licen�ní   spole�nosti 
 
 ex   71                    Doprava 
 ex   713                   Silni�ní   osobní   doprava,   krom�   dopravy   motorovými   vozidly 
 ex   719                   Potrubní   doprava   tekutých   uhlovodík�   a   jiných   tekutých   chemických   
produkt� 
 
 ex   82                    Ve�ejn�   prosp�šné   služby 
 ex   827                   �innost   knihoven,   muzeí,   botanických   a   zoologických   zahrad 
 
 ex   84                    Rekrea�ní   služby 
 ex   843                   Rekrea�ní   služby   jinde   neuvedené: 
                         -   sportovní   �innosti   (sportovní   h�išt�,   organizace   sportovních   akcí   atd.), 
                           s   výjimkou   �inností   sportovních   instruktor� 
                         -   oddechové   �innosti   (dostihové   stáje,   sportovišt�,   dostihová   závodišt� 
                           atd.) 
                         -   ostatní   rekrea�ní   �innosti   (cirkusy,   zábavní   parky   a   jiné   druhy   zábavy) 
 
 ex   85                    Osobní   služby 
 ex   851                   Domácí   služby 
 ex   855                   Salóny   krásy   a   služby   manikér�,   krom�   služeb   pedikér�   a   odborných   
škol 



                         pro   pracovníky   salón�   krásy   a   kade�níky 
 ex   859                   Osobní   služby   jinde   neuvedené,   krom�   �inností   sportovních   a   para-
léka�ských 
                         masér�   a   horských   pr�vodc�,   rozd�lené   takto 
                         -   dezinfekce   a   boj   proti   škodlivým   živo�ich�m 
                         -   pronájem   ošacení   a   úschova   p�edm�t� 
                         -   s�atkové   kancelá�e   a   obdobné   služby 
                         -   astrologie,   v�štectví   apod. 
                         -   hygienické   služby   a   související   �innosti 
                         -   poh�ebnictví   a   údržba   h�bitov� 
                         -   pr�vodci   a   tlumo�níci 
 
 4   Sm�rnice   75/369/EHS   (�lánek   5) 
 
 Ambulantní   výkon   t�chto   �inností: 
 
 a)   koup�   a   prodej   zboží 
     -   ambulantními   prodejci   nebo   podomními   obchodníky   (ex   skupina   612   ISIC); 
     -   na   krytých   tržištích   mimo   stálá   prodejní   za�ízení   a   na   otev�ených   tržištích; 
 b)   �innosti,   pro   které   platí   již   p�ijatá   p�echodná   opat�ení,   která   výslovn�   vylu�ují 
     nebo   neuvád�jí   jejich   ambulantní   výkon. 
 
 5   Sm�rnice   82/470/EHS   (�lánek   6   odst.   2) 
 [�innosti   uvedené   v   �l.   2   bodu   A   písm.   c)   a   e),   bodu   B   písm.   b),   bodu   C   a   bodu   
D] 
 
 Tyto   �innosti   zahrnují   zejména: 
 
 -   pronájem   železni�ních   voz�   nebo   vagón�   pro   p�epravu   osob   nebo   zboží; 
 -   jednání   jako   zprost�edkovatel   p�i   nákupu,   prodeji   nebo   pronájmu   lodí; 
 -   p�ípravu,   sjednávání   a   uzavírání   smluv   pro   p�epravu   vyst�hovalc�; 
 -   p�ijímání   všech   p�edm�t�   a   zboží   do   úschovy   na   ú�et   ukladatele,   v   celním   režimu 
    �i   mimo   n�j,   ve   skladech,   obecných   skladištích,   skladech   nábytku,   chladírnách,   silech   
atd.; 
 -   vystavování   doklad�   zastupujících   uložený   p�edm�t   nebo   zboží; 
 -   zajišt�ní   ohrad,   krmiva   a   výb�h�   pro   dobytek   do�asn�   umíst�ný   p�ed   prodejem 
    nebo   b�hem   pr�jezdu   na   trh   nebo   z   trhu; 
 -   provád�ní   kontroly   nebo   technického   posouzení   motorových   vozidel; 
 -   m��ení,   vážení   a   kalibrování   zboží. 
  
P�íl.3 
zrušena 
  
P�íl.4 
Regulované �innosti, které vylu�ují možnost volby adapta�ního období a rozdílové zkoušky (§ 
12 odst. 4) 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  �innosti   vykonávané   v   rámci    Právní   p�edpis   upravující   podmínky          Kompenza�ní   
opat�ení 
 výkonu   povolání                výkonu   regulované   �innosti 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Patentový   zástupce             zákon   �.   237/1991   Sb. ,   o   patentových        rozdílová   zkouška 
                               zástupcích,   ve   zn�ní   pozd�jších   p�edpis� 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Auditor                        zákon   �.   254/2000   Sb. ,   o   auditorech         rozdílová   zkouška 
                               a   o   zm�n�   zákona   �.   165/1998   Sb. , 
                               ve   zn�ní   zákona   �.   209/2002   Sb. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 



  Restaurování   kulturních        zákon   �.   20/1987   Sb. ,   o   státní              rozdílová   zkouška   
nebo 
 památek   nebo   jejich   �ástí,     památkové   pé�i,   ve   zn�ní   pozd�jších         adapta�ní   období 
 které   jsou   díly    výtvarných    p�edpis� 
 um�ní   nebo 
 um�lecko�emeslnými   pracemi 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Provád�ní   archeologických      zákon   �.   20/1987   Sb. ,   o   státní              rozdílová   zkouška 
 výzkum�                        památkové   pé�i,   ve   zn�ní   pozd�jších 
                               p�edpis� 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Sociální   pracovník             zákon   �.   96/2004   Sb. ,   o   podmínkách          rozdílová   zkouška 
                               získávání   a   uznávání   zp�sobilosti 
                               k   výkonu   neléka�ských   zdravotnických 
                               povolání   a   k   výkonu   �inností 
                               souvisejících   s   poskytováním   zdravotní 
                               pé�e   a   o   zm�n�   n�kterých   souvisejících 
                               zákon�   (zákon   o   neléka�ských 
                               zdravotnických   povoláních) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Zdravotn�-sociální             zákon   �.   96/2004   Sb. ,   o   podmínkách          rozdílová   zkouška 
 pracovník                      získávání   a   uznávání   zp�sobilosti 
                               k   výkonu   neléka�ských   zdravotnických 
                               povolání   a   k   výkonu   �inností 
                               souvisejících   s   poskytováním 
                               zdravotní   pé�e   a   o   zm�n�   n�kterých 
                               souvisejících   zákon�   (zákon 
                               o   neléka�ských   zdravotnických 
                               povoláních) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  
____________________ 
  
1) Sm�rnice Rady ze dne 21. prosince 1988 o obecném systému pro uznávání vysokoškolských 
diplom� vydaných po ukon�ení nejmén� t�íletého odborného vzd�lávání a p�ípravy (89/48/EHS).  
Sm�rnice Rady 92/51/EHS ze dne 18. �ervna 1992 o druhém obecném systému pro uznávání 
odborného vzd�lávání a p�ípravy, kterou se dopl�uje sm�rnice 89/48/EHS. 
  
Sm�rnice Komise 94/38/ES ze dne 26. �ervence 1994, kterou se m�ní p�ílohy C a D sm�rnice Rady 
92/51/EHS o druhém obecném systému pro uznávání odborného vzd�lávání a p�ípravy, kterou se 
dopl�uje sm�rnice 89/48/EHS. 
  
Sm�rnice Komise 95/43/ES ze dne 20. �ervence 1995, kterou se m�ní p�ílohy C a D sm�rnice Rady 
92/51/EHS o druhém obecném systému pro uznávání odborného vzd�lávání a p�ípravy, která 
dopl�uje sm�rnici 89/48/EHS. 
  
Sm�rnice Komise 97/38/ES ze dne 20. �ervna 1997, kterou se m�ní p�íloha C sm�rnice Rady 
92/51/EHS o druhém obecném systému pro uznávání odborného vzd�lávání a p�ípravy, kterou se 
dopl�uje sm�rnice 89/48/EHS. 
  
Sm�rnice Evropského parlamentu a Rady 1999/42/ES ze dne 7. �ervna 1999, kterou se zavádí 
postup pro uznávání doklad� o dosažené kvalifikaci pro profesní �innosti upravené sm�rnicemi o 
liberalizaci a o p�echodných opat�eních a kterou se dopl�uje obecný systém uznávání doklad� o 
dosažené kvalifikaci. 
  
Sm�rnice Komise 2000/5/ES ze dne 25. února 2000, kterou se m�ní p�ílohy C a D sm�rnice Rady 
92/51/EHS o druhém obecném systému pro uznávání odborného vzd�lávání a p�ípravy, která 
dopl�uje sm�rnici 89/48/EHS. 
  



Sm�rnice Evropského parlamentu a Rady 2001/19/ES ze dne 14. kv�tna 2001, kterou se m�ní 
sm�rnice Rady 89/48/EHS a 92/51/EHS o obecném systému pro uznávání odborných kvalifikací a 
sm�rnice Rady 77/452/EHS, 77/453/EHS, 78/686/EHS, 78/687/EHS, 78/1026/EHS, 78/1027/EHS, 
80/154/EHS, 80/155/EHS, 85/384/EHS, 85/432/EHS, 85/433/EHS a 93/16/EHS o povolání zdravotní 
sestry odpov�dné za všeobecnou pé�i (ošet�ovatele odpov�dného za všeobecnou pé�i), zubního 
léka�e, veterinárního léka�e, porodní asistentky, architekta, lékárníka a léka�e. 
  
�l. 39, 43 a 49 Smlouvy o založení Evropského spole�enství. 
  
1) Od 1. �ervna 1994 byl název povolání "Krankengymnast(in)" nahrazen názvem 
"Physiotherapeut(in)". Nicmén� p�íslušníci tohoto povolání, kte�í obdrželi diplomy p�ed tímto datem, 
mohou, pokud cht�jí, užívat d�ív�jšího názvu "Krankengymnast(in)". 
  
2) International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 
1978. 
  
2) �l. 11 na�ízení Rady(EHS) �. 1612/68 ze dne 15. �íjna 1968 o volném pohybu pracovník� uvnit� 
Spole�enství. 
  
2a) Na�ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) �. 1882/2003 ze dne 29. zá�í 2003, kterým se 
ustanovení o výborech, jež jsou nápomocny Komisi p�i výkonu jejích provád�cích pravomocí 
stanovených v aktech p�ijímaných postupem podle �lánku 251 Smlouvy o založení Evropského 
spole�enství, p�izp�sobují rozhodnutí 1999/468/ES, kterým se m�ní �l. 15 sm�rnice Rady 92/51/EHS. 
P�íloha C sm�rnice Rady 92/51/EHS, v platném zn�ní. 
  
3) �l. 43 Smlouvy o založení Evropského spole�enství. 
  
3) 1977 International Convention for the Safety of Fishing Vessels. 
  
4) Minimální délka m�že být kratší než 3 roky, pokud doty�ná osoba má vzd�lání požadované pro 
p�ijetí na vysokou školu ("Abitur") (13 let p�edchozího vzd�lání), nebo vzd�lání požadované pro p�ijetí 
na "Fachhochschule" ("Fachhochschulreife") (12 let p�edchozího vzd�lání). 
  
4) �l. 49 a 50 Smlouvy o založení Evropského spole�enství. 
  
5) �l. 3 písm. a) sm�rnice Rady 89/48/EHS.  
�l. 3 písm. a) a �l. 5 písm. a) sm�rnice Rady 92/51/EHS. 
  
6) �l. 3 písm. b) sm�rnice Rady 89/48/EHS.  
�l. 3 písm. b) a �l. 5 písm. b) sm�rnice Rady 92/51/EHS. 
  
6a) Na�ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) �. 1882/2003, kterým se m�ní �l. 15 sm�rnice Rady 
92/51/EHS. P�íloha D sm�rnice Rady 92/51/EHS, v platném zn�ní. 
  
7) Zákon �. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumo�nících. 
  
8) Zákon �. 29/1984 Sb., o soustav� základních škol, st�edních škol a vyšších odborných škol (školský 
zákon), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.  
§ 7 písm. d) zákona �. 564/1990 Sb., o státní správ� a samospráv� ve školství, ve zn�ní zákona �. 
132/2000 Sb. a zákona �. 284/2002 Sb. 
  
§ 87 písm. m), § 89 a 90 a § 95 odst. 9 zákona �. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm�n� a 
dopln�ní dalších zákon� (zákon o vysokých školách). 
  
Vyhláška �. 385/1991 Sb., o uznávání rovnocennosti a podmínkách nostrifikace vysv�d�ení vydaných 
zahrani�ními školami, ve zn�ní vyhlášky �. 332/1998 Sb. 
  
9) § 27a odst. 3 zákona �. 29/1984 Sb., ve zn�ní zákona �. 138/1995 Sb.  
Zákon �. 564/1990 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  



10) § 48 a 49 zákona �. 111/1998 Sb., ve zn�ní zákona �. 147/2001 Sb. 
  
11) �l. 9 odst. 2 sm�rnice 89/48/EHS.  
�l. 13 odst. 2 sm�rnice 92/51/EHS. 
  
12) �l. 10 sm�rnice 89/48/EHS.  
�l. 14 sm�rnice 92/51/EHS. 
  
13) Nap�íklad �l. 15 sm�rnice 92/51/EHS. 
  
14) P�íloha ke sm�rnici Rady 89/48/EHS. 
  
15) Zákon �. 219/2000 Sb., o majetku �eské republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve 
zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
16) Zákon �. 101/2000 Sb., o ochran� osobních údaj� a o zm�n� n�kterých zákon�, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�. 
  
17) �lánek 30 Dohody o Evropském hospodá�ském prostoru ze dne 2. kv�tna 1992.  
�lánek 9 Dohody mezi Evropským spole�enstvím a jeho �lenskými státy, na stran� jedné, a 
Švýcarskou konfederací, na stran� druhé, o volném pohybu osob ze dne 21. �ervna 1999. 


