Uznávání odborn˘ch kvalifikací
státních pﬁíslu‰níkÛ ãlensk˘ch
státÛ EU a dal‰ích ãlenÛ
EHP v âR

★

Kdo mÛÏe zaÏádat o uznání
odborné kvalifikace v âR?

Státní pﬁíslu‰ník jakéhokoliv ãlenského státu EU a dal‰ích
státÛ EHP, kter˘ svou odbornou kvalifikaci získal mimo âR na
území jakéhokoliv ãlenského státu EU a EHP.

★

Jak má Ïadatel o uznání odborné
kvalifikace postupovat?

Nejprve musí Ïadatel zjistit, zda povolání nebo ãinnost, kterou
chce v âR vykonávat patﬁí mezi regulovaná ãi neregulovaná
povolání nebo ãinnosti.
Regulované povolání nebo ãinnost je takové povolání
nebo ãinnost, pro jejichÏ v˘kon jsou v âR pﬁedepsány
právními pﬁedpisy poÏadavky, bez jejichÏ splnûní nemÛÏe
osoba toto povolání ãi ãinnost vykonávat (kvalifikaãní poÏadavky, pﬁípadnû bezúhonnost,
zdravotní zpÛsobilost
a dal‰í).
Není-li povolání nebo ãinnost, kterou zam˘‰lí státní pﬁíslu‰ník ãlenského státu EU a EHP vykonávat na území âR,
regulovaná, je oprávnûn toto povolání nebo ãinnost na
území âR vykonávat, aniÏ by mu musela b˘t uznána odborná
kvalifikace. Zda bude toto povolání nebo ãinnost vykonávat
závisí pouze na domluvû s potenciálním zamûstnavatelem.
Je-li povolání nebo ãinnost, kterou zam˘‰lí státní pﬁíslu‰ník
ãlenského státu EU a EHP vykonávat na území âR, regulovaná, musí poÏádat o uznání své odborné kvalifikace u pﬁíslu‰ného uznávacího orgánu v âR.
Uznávacím orgánem oprávnûn˘m rozhodnout v konkrétní vûci
o uznání odborné kvalifikace je ústﬁední správní orgán âR, do
jehoÏ pÛsobnosti regulované povolání náleÏí nebo jehoÏ
pÛsobnost je regulovanému povolání nejbliÏ‰í. V pﬁípadû, Ïe
Ïadatel hodlá vykonávat regulovanou ãinnost jako podnikatel

ve formû Ïivnosti nebo jako odpovûdn˘ zástupce drÏitele Ïivnostenského oprávnûní, je uznávacím orgánem Ministerstvo
prÛmyslu a obchodu. V pﬁípadû, Ïe o oprávnûní vykonávat
regulovanou ãinnost rozhoduje podle zvlá‰tního právního pﬁedpisu profesní komora, je uznávacím orgánem tato komora.

★

Co musí Ïadatel o uznání odborné
kvalifikace udûlat?

Îadatel vyplní Ïádost o uznání odborné kvalifikace, která je
k dispozici na internetové adrese www.msmt.cz. Vyplnûnou
Ïádost pak za‰le spolu s poÏadovan˘mi doklady uznávacímu
orgánu v âR odpovûdnému za regulované povolání nebo ãinnost, kterou chce Ïadatel vykonávat.
V Ïádosti je nutné uvést následující údaje:
● identifikaãní a kontaktní údaje
● údaje o regulované ãinnosti, kterou chce Ïadatel v âR
vykonávat
● údaje o zam˘‰lené formû v˘konu regulované ãinnosti (podnikatel, zamûstnanec)

V kaÏdém z tûchto pﬁípadÛ platí, Ïe proti rozhodnutí uznávacího orgánu se lze odvolat.
Uznávání odborné kvalifikace je upraveno zákonem ã.
18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné zpÛsobilosti státních pﬁíslu‰níkÛ ãlensk˘ch státÛ Evropské unie
a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (zákon o uznávání odborné kvalifikace). ¤ízení probíhá na základû zákona ã. 71/1967 Sb.,
o správním ﬁízení (správní ﬁád) s odchylkami, které jsou stanoveny v zákonû ã. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace.
V˘‰e uveden˘ postup se v‰ak uplatní pouze tehdy, je-li
Ïadatel plnû kvalifikován vykonávat pﬁíslu‰né regulované
povolání nebo ãinnost ve svém domovském státû nebo ve
státû, odkud pﬁichází, nebo jestliÏe uÏ tam toto povolání
vykonával.

Centrum uznávání odborn˘ch
kvalifikací:

K Ïádosti je nezbytné doloÏit:
● prÛkaz totoÏnosti a doklad osvûdãující státní pﬁíslu‰nost
● doklad o odborné kvalifikaci (doklad o vzdûlání a odborné
pﬁípravû, doklad o v˘konu pﬁedmûtné ãinnosti)
● doklad o jiné zpÛsobilosti

★

Ministerstvo ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy
Odbor evropské integrace
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
Tel.: +420 257 193 548, +420 257 193 376
Fax: + 420 257 193 650
E-mail: qualifications@msmt.cz
Web: www.msmt.cz

Co musí udûlat uznávací orgán?

Uznávací orgán je povinen o Ïádosti rozhodnout ve lhÛtû do
90 dnÛ ode dne pﬁedloÏení úplné Ïádosti (tzn. Ïádosti obsahující v‰echny povinné údaje a doloÏené v‰emi doklady
nezbytn˘mi k jejímu posouzení). Ve zvlá‰È sloÏit˘ch pﬁípadech
nebo v pﬁípadech, kdy musí uznávací orgán âR zjistit nebo
ovûﬁit skuteãnosti od pﬁíslu‰ného orgánu jiného ãlenského
státu, rozhodne uznávací orgán ve lhÛtû do 120 dnÛ.
Na základû posouzení Ïádosti vydá uznávací orgán rozhodnutí, kter˘m:
● uzná odbornou kvalifikaci, nebo
● poÏaduje od Ïadatele pﬁed uznáním odborné kvalifikace
splnûní kompenzaãních opatﬁení (v˘kon pﬁedmûtné ãinnosti ve stanovené délce, absolvování adaptaãního období
nebo sloÏení rozdílové zkou‰ky), nebo
● zamítne Ïádost o uznání odborné kvalifikace.

Na internetové adrese Ministerstva ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy www.msmt.cz pod odkazem „Uznávání profesních
kvalifikací“ lze nalézt:
●
●
●
●
●

databázi regulovan˘ch povolání nebo ãinností
seznam uznávacích orgánÛ
Ïádost o uznání odborné kvalifikace
informace o odvolacím orgánu
dal‰í informace vztahující se k uznávání odborn˘ch kvalifikací

Uznávací orgány:
●

âeská advokátní komora
Národní 16, 110 00 Praha
tel.: +420 221 729 011, fax: +420 224 932 989,
email: sekr@cak.cz

●

Komora daÀov˘ch poradcÛ âR
Kozí 4, 602 00 Brno
tel.: +420 542 422 311, fax: +420 542 210 306,
email: kdp@kdpcr.cz

●

âeská komora architektÛ
Josefská 34/6, 118 00 Praha
tel.: +420 257 535 034, fax: +420 257 532 285,
email: cka@cka.cc

●

Komora patentov˘ch zástupcÛ
Gorkého 12, 602 00 Brno
tel.: +420 541 248 246, fax: +420 541 219 469,
email: chamber@czechpatentagents.info

●

âeská komora autorizovan˘ch inÏen˘rÛ a technikÛ
ãinn˘ch ve v˘stavbû
Sokolovská 15/1498, 120 00 Praha
tel.: +420 227 090 111, fax: +420 227 090 120,
email: ckait@ckait.cz

●

Komora veterinárních lékaﬁÛ âR
Palackého 1946/1, 612 00 Brno
tel.: +420 541 562 802, fax: +420 549 256 407,
emai: vetkom@vetkom.cz

●

âesk˘ báÀsk˘ úﬁad
Kozí 4, P.O. BOX 140, 110 01 Praha
tel.: +420 221 775 311, fax: +420 221 775 363,
email: sbs.cbu@worldonline.cz

●

âesk˘ telekomunikaãní úﬁad
Sokolovská 219, P.O. BOX 02, 225 02 Praha
tel.: +420 224 004 111, fax: +420 224 004 830,
email: podatelna@ctu.cz

●

âesk˘ úﬁad zemûmûﬁick˘ a katastrální
Pod Sídli‰tûm 1800/9, 182 11 Praha
tel.: +420 284 041 267, fax: +420 284 041 204,
email: cuzk@cuzk.cz

●

DráÏní úﬁad
Wilsonova 80, 121 06 Praha
tel.: +420 224 641 840, fax: +420 224 641 831,
email: drazni.urad@du.praha.cz

●

Energetick˘ regulaãní úﬁad
Masarykovo nám. 5, 586 01 Jihlava
tel.: +420 567 580 111, fax: +420 567 580 640,
email: eru@eru.cz

●

Komise pro cenné papíry
Washingtonova 7, 111 21 Praha
tel.: +420 221 096 111, fax: +420 221 096 110,
email: podatelna@sec.cz

●

Komora auditorÛ âR
Opletalova 55, 110 00 Praha
tel.: + 420 224 212 670, fax: +420 224 211 905,
email: kacr@kacr.cz

●

●

●

Ministerstvo dopravy
nábﬁ. Ludvika Svobody 12/22, P.O. Box 9,
110 15 Praha
tel.: +420 972 231 111, fax: +420 972 231 184,
email: podatel1@mdcr.cz, podatel2@mdcr.cz
Ministerstvo financí
Letenská15, 118 10 Praha
tel.: +420 257 041 111
email: podatelna@mfcr.cz
Ministerstvo financí – Úﬁad státního dozoru
v poji‰Èovnictví a penzijním pﬁipoji‰tûní
Legerova 69, 110 00 Praha
tel.: +420 257 041 111, fax: +420 257 043 049,
email: podatelna@mfcr.cz

●

Ministerstvo informatiky
Havelkova 2, 130 00 Praha
tel.: +420 221 008 111, fax: +420 224 221 484,
email: posta@micr.cz

●

Ministerstvo kultury
Maltézské nám. 471/1, 118 11 Praha
tel.: +420 257 085 111, fax: +420 257 311 522,
email:posta@mkcr.cz

●

●

Ministerstvo práce a sociálních vûcí
Na Poﬁíãním právu 1, 128 01 Praha
tel.: +420 221 921 111, fax: +420 224 918 391,
email: posta@mpsv.cz
Ministerstvo práce a sociálních vûcí
Správa sluÏeb zamûstnanosti
Na Poﬁíãním právu 1, 128 01 Praha
tel.: +420 221 921 111, fax: +420 224 918 391,
email: posta@mpsv.cz

●

Ministerstvo pro místní rozvoj
Staromûstské nám. 6, 110 15 Praha
tel.: +420 224 861 111, fax: +420 224 861 333,
email: posta@mmr.cz

●

Ministerstvo prÛmyslu a obchodu
Na Franti‰ku 32, 110 15 Praha
tel.: +420 224 851 111, fax: +420 224 811 089,
email: mpo@mpo.cz

●

Ministerstvo spravedlnosti
Vy‰ehradská 16, 128 10 Praha
tel.: +420 221 997 111, fax: +420 224 919 927,
email: posta@msp.justice.cz

●

Ministerstvo ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy
Karmelitská 7, 118 12 Praha
tel.: +420 257 193 111
email: posta@msmt.cz

●

Ministerstvo vnitra
Nad ·tolou 3, 170 34 Praha
tel.: +420 974 811 111
email: dotazy@mvcr.cz

●

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 4, 128 01 Praha
tel.: +420 224 971 111, fax: +420 224 972 111,
email: mzcr@mzcr.cz

●

Ministerstvo zemûdûlství
Tû‰nov 17, 117 05 Praha
tel.: +420 221 811 111, fax. +420 224 810 478,
email: posta@mze.cz

●

Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí
Vr‰ovická 1442/65, 100 10 Praha
tel.: +420 267 121 111, fax: +420 267 310 308,
email: posta@env.cz

●

Státní plavební správa
Jankovcova 1534, 170 00 Praha
tel.: +420 234 637 110, fax: +420 283 870 514,
email: reditelstvi@spspraha.cz

●

Státní úﬁad pro jadernou bezpeãnost
SenováÏné nám. 9, 110 00 Praha
tel.: +420 221 624 111, fax. +420 221 624 760,
Email: press@sujb.cz

