
(platí od 151. 5. 2016 do 14. 8. 2017)

18/2004 Sb.

ZÁKON

ze dne 10. prosince 2003
o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků

členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů

(zákon o uznávání odborné kvalifikace)

ve znění zákona č. 96/2004 Sb., zákona č. 588/2004 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č.
189/2008 Sb., zákona č. 52/2012 Sb., zákona č. 101/2014 Sb.,. a zákona č. 126/2016 Sb.

a zákona č. 222/2017 Sb.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

ČÁST PRVNÍ

UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE A JINÉ ZPŮSOBILOSTI

 
HLAVA I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
 

§ 1
Předmět a účel zákona

 

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1) a upravuje postup správních úřadů, profesních
komor a veřejnoprávních zaměstnavatelů (§ 37 odst. 1) při uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti vyžadované
pro  výkon  regulované činnosti  na území České  republiky,  pokud byla odborná kvalifikace  získána nebo  tato  činnost
byla vykonávána v  jiném členském státě Evropské unie,  jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském
prostoru  nebo  Švýcarské  konfederaci  osobami  uvedenými  v  odstavci  2.  Tento  zákon  rovněž  stanoví  pravidla  pro
částečný  přístup  k  regulovaným  činnostem  a  uznávání  odborného  výcviku  vykonaného  v  jiném  členském  státě
Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci.

(2) Podle tohoto zákona se uznává odborná kvalifikace a jiná způsobilost
a)   státního příslušníka členského státu Evropské unie,  jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském

prostoru nebo Švýcarské konfederace (dále jen "členský stát"),
b)  osoby s trvalým pobytem na území České republiky,

c)  rodinného příslušníka osoby uvedené v písmenu a) nebo b) 2),
d)  státního příslušníka jiného než členského státu, byloli mu v České republice nebo jiném členském státě přiznáno

právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropské unii 2a),
e)   státního příslušníka  jiného než členského státu, bylli mu na území České republiky nebo  jiného členského státu

Evropské unie povolen pobyt za účelem vědeckého výzkumu 2b),
f)   rodinného příslušníka osoby uvedené v písmenu d) nebo e), bylli mu povolen dlouhodobý pobyt na území České

republiky 2c),
g)  osoby, které byl na území České republiky udělen azyl nebo doplňková ochrana, nebo jejího rodinného příslušníka,

bylli mu povolen dlouhodobý pobyt na území České republiky 2d),
h)   státního příslušníka  jiného než členského státu, bylli mu na území České republiky nebo  jiného členského státu

Evropské  unie  povolen  pobyt  za  účelem  studia,  výměnných  pobytů  žáků,  neplacené  odborné  přípravy  nebo
dobrovolné služby 2e),

i)      státního  příslušníka  jiného  než  členského  státu,  který  je  obětí  obchodování  s  lidmi  nebo  obdržel  pomoc  k
nedovolenému přistěhovalectví a který spolupracuje s příslušnými orgány, bylli mu na území České republiky nebo
jiného členského státu Evropské unie povolen pobyt za tímto účelem 2f),

j)      žadatele  o  vydání modré  karty  Evropské  unie  20)  nebo  držitele  této  karty,  žadatele  o  vydání  zaměstnanecké
karty21) nebo držitele této karty, žadatele o oprávnění k pobytu za účelem sezónního zaměstnání 22) nebo držitele
tohoto  oprávnění,  žadatele  o  vydání  karty  vnitropodnikově  převedeného  zaměstnance  23)  nebo  karty
vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie nebo držitele této karty, anebo



držitele povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky vydaného za jiným účelem než zaměstnání,

který je na území zaměstnán,

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.

 

____________________________________________________________

 

1)                Směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady  2005/36/ES  ze  dne  7.  září  2005  o  uznávání  odborných

kvalifikací.

           Čl. 39, 43 a 49 Smlouvy o založení Evropského společenství.

2)             Čl. 23 a čl. 24 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o

právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských

států,  o  změně nařízení  (EHS)  č.  1612/68  a  o  zrušení  směrnic  64/221/EHS,  68/360/EHS,  72/194/EHS,

73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS.

2a)           Čl. 11 odst. 1 písm. a) a c) a čl. 21 odst. 1 směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25.  listopadu 2003 o

právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty.

2b)            Čl.  12  písm.  a)  směrnice Rady  2005/71/ES  ze  dne  12.  října  2005  o  zvláštním  postupu  pro  přijímání

státních příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu.

2c)      Čl. 14 odst. 1 písm. b) směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny; § 13 a

14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.

2d)      Čl. 23, čl. 26 odst. 1 a 3 a čl. 27 odst. 3 směrnice Rady 2004/83/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních

normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli

žádat  o  postavení  uprchlíka  nebo  osoby,  která  z  jiných  důvodů  potřebuje  mezinárodní  ochranu,  a  o

obsahu poskytnuté ochrany.

2e)           Čl. 17 odst. 1 směrnice Rady 2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004 o podmínkách přijímání státních

příslušníků  třetích  zemí  za  účelem  studia,  výměnných  pobytů  žáků,  neplacené  odborné  přípravy  nebo

dobrovolné služby.

2f)              Čl.  11  odst.  1  směrnice  Rady  2004/81/ES  ze  dne  29.  dubna  2004  o  povolení  k  pobytu  pro  státní

příslušníky  třetích  zemí,  kteří  jsou  oběťmi  obchodování  s  lidmi  nebo  obdrželi  pomoc  k  nedovolenému

přistěhovalectví a kteří spolupracují s příslušnými orgány.

2g)            Část  sedmá  zákona  č.  95/2004  Sb.,  o  podmínkách  získávání  a  uznávání  odborné  způsobilosti  a

specializované  způsobilosti  k  výkonu  zdravotnického  povolání  lékaře,  zubního  lékaře  a  farmaceuta,  ve

znění pozdějších předpisů.

           Hlava VII zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských

zdravotnických  povolání  a  k  výkonu  činností  souvisejících  s  poskytováním  zdravotní  péče  a  o  změně

některých souvisejících zákonů  (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních),  ve znění pozdějších

předpisů.

2j)             § 38l obchodního zákoníku. § 244 a násl. zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech  jeho řešení

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2k)      Příloha I směrnice 2005/36/ES.

2l)       Úmluva o statutu Evropských škol, přijatá v Lucemburku dne 21. června 1994 (č. 122/2005 Sb. m. s.).

3)        Příloha IV směrnice 2005/36/ES.

4)       Příloha III směrnice 2005/36/ES.

4b)      Článek 14 odst. 2 a 3 směrnice 2005/36/ES.

5)       Čl. 3 písm. a) směrnice Rady 89/48/EHS.

Čl. 3 písm. a) a čl. 5 písm. a) směrnice Rady 92/51/EHS.

6)        § 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

6a)      Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

7)       Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 37/1967 Sb., k

provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů.



8)              Zákon  č.  29/1984 Sb.,  o  soustavě  základních  škol,  středních  škol  a  vyšších  odborných  škol  (školský

zákon), ve znění pozdějších předpisů.

§  7  písm.  d)  zákona  č.  564/1990  Sb.,  o  státní  správě  a  samosprávě  ve  školství,  ve  znění  zákona  č.

132/2000 Sb. a zákona č. 284/2002 Sb.

§ 87 písm. m), § 89 a 90 a § 95 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

Vyhláška  č.  385/1991  Sb.,  o  uznávání  rovnocennosti  a  podmínkách  nostrifikace  vysvědčení  vydaných

zahraničními školami, ve znění vyhlášky č. 332/1998 Sb.

9)       § 27a odst. 3 zákona č. 29/1984 Sb., ve znění zákona č. 138/1995 Sb.

Zákon č. 564/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

10)     § 48 a 49 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění zákona č. 147/2001 Sb.

11)     Čl. 9 odst. 2 směrnice 89/48/EHS.

Čl. 13 odst. 2 směrnice 92/51/EHS.

12)     Čl. 10 směrnice 89/48/EHS.

Čl. 14 směrnice 92/51/EHS.

13)     Například čl. 15 směrnice 92/51/EHS.

14)     Příloha ke směrnici Rady 89/48/EHS.

15)          Zákon  č.  219/2000 Sb.,  o majetku České  republiky  a  jejím  vystupování  v  právních  vztazích,  ve  znění

pozdějších předpisů.

15a)    § 78 až 81 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

15b)       § 6 a § 104 až 107 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

jiném vzdělávání (školský zákon).

15c)    § 108 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

15d)    Například § 55 a 57 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění zákona č. 552/2005 Sb.

16)          Zákon  č.  101/2000 Sb.,  o  ochraně osobních údajů a o  změně některých  zákonů,  ve  znění  pozdějších

předpisů.

17)     Článek 50 odst. 3 Smlouvy o založení Evropského společenství.

17a)    Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25.  listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích

zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty.

17b)    Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

18)           Zákon č.  219/2000 Sb.,  o majetku České  republiky a  jejím vystupování  v právních vztazích,  ve znění

pozdějších předpisů.

19)      Zákon č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

20)      Čl. 14 odst. 1 písm. d) a čl. 14 odst. 4 směrnice Rady 2009/50/ES ze dne 25. května 2009 o podmínkách

pro vstup a pobyt státních příslušníků  třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou

kvalifikaci.

§ 42i zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve

znění pozdějších předpisů.

21)      Čl. 12 odst. 1 písm. d) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/98/EU ze dne 13. prosince 2011 o

jednotném postupu vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na území členského státu pro

státní  příslušníky  třetích  zemí  a  o  společném  souboru  práv  pracovníků  ze  třetích  zemí  oprávněně

pobývajících v některém členském státě.

§ 42g zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

22)            Čl.  23  odst.  1  písm.  h)  směrnice  Evropského  parlamentu  a Rady  2014/36/EU  ze  dne  26.  února  2014  o

podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnání jako sezónní pracovníci.

23)           Čl.  18  odst.  2  písm.  b)  směrnice Evropského parlamentu  a Rady 2014/66/EU  ze  dne 15.  května  2014 o

podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí na základě převedení v rámci společnosti.


