kdo potřebuje uznání odborné kvalifikace
právní rámec
jak postupovat
výkon povolání dočasně či příležitostně
uznávací orgány v ČR a kontaktní místa v EU, EHP a Švýcarsku

Uznávání odborné kvalifikace
versus akademické uznávání
Uznávání kvalifikací se zaměřuje na posouzení znalostí a schopností konkrétní osoby.
 doklad o dosažené kvalifikaci (vzdělání a příprava)
 doklad o faktickém výkonu dané činnosti
 jiný doklad

Uznávání dosaženého vzdělání (tj. akademické uznávání) můžeme definovat jako
uznávání diplomů, kvalifikací nebo částí studijních programů jedné (domácí nebo
cizí) vzdělávací instituce jinou vzdělávací institucí. Obvykle je takové uznání
považováno za základ pro přijetí na další studium v druhé instituci nebo jako uznání
umožňující určitý druh výjimky z povinnosti opakovat studium některých částí
programu. Akademické uznávání je charakterizováno detailním porovnáváním
studijních plánů, jehož výsledkem je pak rozhodnutí o tom, zda vzdělání získané v
zahraničí je rovnocenné vzdělání poskytovanému v České republice.

Regulované povolání
Regulované povolání nebo
činnost = takové, pro jehož
výkon jsou v daném
členském státě stanoveny
určité podmínky (zejména z
důvodu zajištění potřebné
kvality výkonu povolání) –
každý stát reguluje výkon
určitých povolání, jejich
počet a stupeň regulace se
však může výrazně lišit

Povolání regulovaná v České
republice
Česká republika patří k zemím s relativně vysokým počtem
regulovaných povolání a činností – okolo 390
Nejvíce jich je v oblasti průmyslu a obchodu, kam patří
především živnosti (zákon č. 455/1991 Sb., o
živnostenském podnikání), velký počet regulovaných
povolání spadá také do oblasti zdravotnictví. Dále jsou to
povolání např. v oblasti báňského průmyslu, jaderné
energie, zemědělství, dopravě a školství.

Specifické postavení
Specifické postavení mají tzv. sektorová povolání, u nichž je
harmonizována již fáze odborné přípravy k jejich výkonu.
Tato povolání potom mohou být v rámci EU automaticky
uznávaná.
Jde o tato povolání: lékař, zubní lékař, farmaceut,
všeobecná zdravotní sestra, porodní asistentka,
veterinární lékař a architekt

Informace o regulovaných povoláních v
ČR a ostatních členských zemích EU
Uznání odborné kvalifikace - regulovaná povolání
Informace o regulovaných povoláních:
 Databáze regulovaných povolání v ČR:
http://uok.msmt.cz/ru_list.php
 Databáze regulovaných povolání v ostatních zemích EU:
https://webgate.ec.europa.eu/regprof/index.cfm

Právní rámec
Primární právo: čl. 47 smlouvy o ES
Ukládá povinnost vydání směrnic pro vzájemné uznávání
diplomů, osvědčení a jiných dokladů o kvalifikaci
Sekundární právo: Směrnice Evropského Parlamentu a
Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání
odborných kvalifikací
Právní úprava v ČR: zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání
odborné kvalifikace

Kdo potřebuje uznání odborné
kvalifikace
Každý, kdo získal svoji kvalifikaci v některém z členských
států EU, EHP nebo Švýcarsku
a současně je:
 státním příslušníkem některého z členských států EU, EHP nebo Švýcarska

nebo
 jeho rodinným příslušníkem nebo
 má v některé ze zemí právo trvalého pobytu nebo postavení dlouhodobě
pobývajícího rezidenta v ES
 na území ČR získal mu byl udělen azyl nebo doplňková ochrana
 nebo mu byl povolen pobyt za účelem vědeckého výzkumu či studia
Upravuje § 1 zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace.

Postup žadatele pro dosažení
uznání



vyplnit žádost o uznání odborné kvalifikace a předložit
ji příslušnému uznávacímu orgánu
v žádosti uvést:

•

identifikační a kontaktní údaje

•

údaje o regulované činnosti, kterou chce v ČR vykonávat

•

údaje o zamýšlené formě výkonu regulované činnosti (podnikatel,
zaměstnanec)

K žádosti je nutné doplnit




průkaz totožnosti a doklad osvědčující státní
příslušnost
doklad o odborné kvalifikaci (doklad o vzdělání a
přípravě, doklad o výkonu předmětné činnosti)
doklad o jiné způsobilosti

Přijetí žádosti je zpoplatněno správním poplatkem ve
výši 2000 Kč

Postup uznávacího orgánu
Na základě posouzení žádosti vydá uznávací orgán České
republiky rozhodnutí, kterým:
 uzná odbornou kvalifikaci, nebo
 požaduje splnění kompenzačních opatření ve formě
rozdílové zkoušky nebo adaptačního období v max. délce
trvání 3 roky
 zamítne žádost o uznání odborné kvalifikace
Proti rozhodnutí uznávacího orgánu se lze odvolat

Poskytování služeb
 jde o výkon regulovaného povolání dočasně či příležitostně
 nová právní úprava zavedená směrnicí 2005/36/ES
 poskytovatel je povinen oznámit příslušnému uznávacímu
orgánu svůj záměr, k oznámení dokládá další dokumenty
 v případě povolání s vlivem na bezpečnost nebo zdraví osob
provádí uznávací orgán tzv. předběžné ověření kvalifikace před
prvním poskytnutím služby. Jde v podstatě o řízení o uznání
kvalifikace, pro něž jsou stanoveny specifické lhůty

Osvědčení o odborné kvalifikaci a
výkonu předmětné činnosti
 kvalifikace získána v ČR
 záměr vykonávat regulované povolání v jiném členském státě
EU, EHP nebo Švýcarsku

» uznávací orgán na žádost vydá osvědčení o tom, že:
• je činnost v ČR regulovaná
• je FO oprávněna k jejímu výkonu
• o délce a formě výkonu regulované činnosti fyzickou osobou
• a další dle § 29a zákona o uznávání odborné kvalifikace

Osvědčení je vydáváno na žádost a je zpoplatněno správním
poplatkem ve výši 1000 Kč.

Kde najdete informace
Centrum uznávání odborných kvalifikací v ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor dalšího vzdělávání

Karmelitská 7
118 12 Praha 1
Tel.: + 420 257 193 376
Tel.: + 420 257 193 579
Fax: + 420 257 193 397
E-mail: qualifications@msmt.cz
Web: www.msmt.cz

Kde najdete informace II
V souvislosti s nejvyšším počtem regulovaných povolání je
informačním místem také
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 32
110 15 Praha 1
Tel: 224 851 111
Fax: 224 811 089
E-mail: posta@mpo.cz
Web: www.mpo.cz

Uznávací orgány
 ministerstva
 jiné ústřední orgány státní správy
 profesní komory

Působnost je dána dle gesce k regulujícím právním
předpisům.
Seznam všech uznávacích orgánů k nalezení na:
www.msmt.cz

NARIC ČR
Centrum pro studium vysokého školství
Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání –
ENIC/NARIC
U dvou srpů 2/2024
150 00 Praha 5
Tel.: + 420 257 011 335
Fax: + 420 257 531 672
E-mail: naric@csvs.cz
Web: www.naric.cz

NÚOV
Národní ústav odborného vzdělávání
Weilova 1271/6
102 00 Praha 10
Tel.: + 420 274 862 251 – 6
Fax: + 420 274 863 380
E-mail. nuov@nuov.cz
Web: www.nuov.cz

Informace o uznávání
odborných kvalifikací
 Česká republika:
http://www.msmt.cz/eu/uznavani-kvalifikaci

 členské státy Evropské unie:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/qualifications
http://europa.eu.int/youreurope

Další nástroje vnitřního trhu
 IMI systém – informační systém vnitřního trhu, modul pro odborné

kvalifikace
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net
 SOLVIT – nesoudní řešení sporů na vnitřním trhu
http://ec.europa.eu/solvit/site/index_cs.htm
http://www.mpo.cz/cz/eu-a-vnitrni-trh/solvit/
Kontaktní údaje českého SOLVIT centra
Kontaktní osoba:

Eva Semeráková nebo Alexandra Gálová
Odbor vnitřního trhu a služeb EU
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32
CZ - 11015 Praha 1
Tel. +420 22 422 1701
Fax. +420 22 485 3079
solvit@mpo.cz

Další užitečné odkazy
 http://www.euroskop.cz - vše o členství ČR v EU
 http://www.europa.eu.int - oficiální stránka Evropské unie
 http://www.europa.eu.int/europedirect/ - stránka pro občany EU
 http://www.euractiv.com - stránka s denně aktualizovanými informacemi o

politikách EU
 http://www.europa.eu.int/eures/ - evropský portál pracovní mobility
 http://www.europa.eu.int/youreurope/ - portál Vaše Evropa
 http://europa.eu.int/eur-lex/ - právo EU

Děkuji za pozornost
Mgr. Zuzana Šonková
Národní koordinátor uznávání odborných kvalifikací v ČR
Odbor dalšího vzdělávání
MŠMT – Karmelitská 7, 118 12 Praha 1
Kontakt: +420 257 193 376
Mobilní: +420 602 772 741
zuzana.sonkova@msmt.cz

