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OZNÁMENÍ ZÚČASTNĚNÝM STRANÁM
VYSTOUPENÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ Z EU A PRÁVNÍ PŘEDPISY EU V OBLASTI
REGULOVANÝCH POVOLÁNÍ A UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ

Dne 29. března 2017 oznámilo Spojené království svůj záměr vystoupit z Unie podle
článku 50 Smlouvy o Evropské unii. To znamená, že nestanoví-li ratifikovaná dohoda o
vystoupení1 jiné datum, přestane se na Spojené království ode dne 30. března 2019,
00:00 hod. (SEČ) (dále jen „datum vystoupení“) vztahovat veškeré primární a sekundární
právo Unie2. Spojené království se poté stane „třetí zemí“3.
Vzhledem ke značné nejistotě, zejména pokud jde o obsah možné dohody o vystoupení,
je třeba všechny osoby, které potřebují, aby byly uznány jejich odborné kvalifikace, za
účelem přístupu k regulovanému povolání, upozornit na právní důsledky, jež je nutno
brát v úvahu, až se Spojené království stane třetí zemí4.
S výhradou případných přechodných ujednání, jež mohou být součástí možné dohody o
vystoupení, se na Spojené království od data vystoupení přestanou vztahovat právní
předpisy EU v oblasti uznávání odborných kvalifikací. To má zejména tyto důsledky:
1.

POUŽITÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ EU PRO UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ
Odborníci, kteří usilují o přístup k regulovanému povolání nebo jeho výkon v jiném
členském státě než v tom, v němž získali kvalifikace, mají právo na uznání své
kvalifikace a výkon povolání v daném členském státě na základě směrnice
2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací5.

1

V současnosti probíhají se Spojeným královstvím jednání, jejichž cílem je dospět k dohodě o
vystoupení.

2

V souladu s čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii může také Evropská rada po dohodě se Spojeným
královstvím jednomyslně rozhodnout, že Smlouvy přestávají být použitelné k pozdějšímu datu.

3

Třetí zemí se rozumí země, která není členem EU.

4

V případě řízení o uznávání kvalifikací probíhajících k datu vystoupení „společná zpráva vyjednavačů
Evropské unie a vlády Spojeného království o pokroku v první fázi jednání podle článku 50 Smlouvy o
EU o spořádaném vystoupení Spojeného království z Evropské unie“ stanoví, že pokud jde o osoby
uvedené ve zprávě, budou tato řízení o uznávání kvalifikací dokončena podle práva Unie (bod 32):
https://ec.europa.eu/commission/publications/joint-report-negotiators-european-union-and-unitedkingdom-government-progress-during-phase-1-negotiations-under-article-50-teu-united-kingdomsorderly-withdrawal-european-union_en..

5

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných
kvalifikací (Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 22).

Směrnice 2005/36/ES se vztahuje na občany EU, kteří získali kvalifikace v jednom
či více členských státech EU. Za určitých podmínek a omezení se směrnice
2005/36/ES vztahuje i na občany EU, kteří získali kvalifikace v třetích zemích6.
Naopak uznávání kvalifikací státních příslušníků třetích zemí, ať už byly získány
kdekoliv, předmětem směrnice 2005/36/ES není7.
Směrnice 2005/36/ES rovněž stanoví mechanismus, který umožňuje, aby se
odborníci usazení v jednom členském státě mohli dočasně nebo příležitostně
přesunout do jiného členského státu a poskytovat v něm regulované odborné služby
(články 5 až 9 směrnice 2005/36/ES). Poskytování těchto služeb může podléhat
předchozímu ohlášení, pokud je hostitelský členský stát vyžaduje. U omezeného
počtu povolání může být provedena i předběžná kontrola kvalifikací, je-li to
nezbytné za účelem předejití vážnému poškození zdraví nebo ohrožení bezpečnosti
příjemců služby (čl. 7 odst. 4 směrnice 2005/36/ES).
Další právní předpisy EU mohou upravovat uznávání odborných kvalifikací ve
vztahu ke konkrétním regulovaným povoláním, např. směrnice 2006/43/ES o
povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek8 nebo směrnice
98/5/ES o usnadnění trvalého výkonu povolání advokáta v jiném členském státě než
v tom, ve kterém byla získána kvalifikace9. Toto oznámení se netýká uznávání
odborných kvalifikací podle těchto jiných předpisů10.

6

Ustanovení čl. 2 odst. 2, čl. 3 odst. 3 a čl. 10 písm. g) směrnice 2005/36/ES.

7

Určité omezené možnosti uznání kvalifikace však může zvláštním kategoriím státních příslušníků
třetích zemí nabízet řada dalších směrnic EU, např. směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/801 ze dne 11. května 2016 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za
účelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či
vzdělávacích projektů a činnosti au-pair (Úř. věst. L 132, 21.5.2016, s. 21), 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 (Úř. věst. L 94, 28.3.2014,
s. 375), směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/33/EU ze dne 26. června 2013, kterou se
stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (Úř. věst. L 180, 29.6.2013, s. 96),
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011 o normách, které musí
splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat
mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou
ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany (Úř. věst. L 337, 20.12.2011, s. 9), 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 (Úř. věst. L 155, 18.6.2009, s. 17),
směrnice Rady 2005/71/ES ze dne 12. října 2005 o zvláštním postupu pro přijímání státních
příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu (Úř. věst. L 289, 3.11.2005, s. 15) a směrnice
Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí,
kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty (Úř. věst. L 16, 23.1.2004, s. 44).

8

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu
ročních a konsolidovaných účetních závěrek (Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 87).

9

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/5/ES ze dne 16. února 1998 o usnadnění trvalého výkonu
povolání advokáta v jiném členském státě než v tom, ve kterém byla získána kvalifikace (Úř. věst.
L 77, 14.3.1998, s. 36).

10

O právních předpisech EU týkajících se konkrétních odborných profesí pojednávají odvětvová
„oznámení zúčastněným stranám“, a to např. pokud jde o strojvedoucí (viz Oznámení zúčastněným
stranám – Vystoupení Spojeného království z EU a právní předpisy EU v oblasti železniční dopravy),
letecký personál, jako jsou piloti a palubní průvodčí (viz Oznámení zúčastněným stranám – Vystoupení
Spojeného království z EU a právní předpisy EU v oblasti bezpečnosti letectví), námořníky (viz
Oznámení zúčastněným stranám – Vystoupení Spojeného království z EU a právní předpisy EU týkající
2

2.

UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ UZNANÝCH PŘED DATEM VYSTOUPENÍ
Vystoupení Spojeného království nemá vliv na rozhodnutí o uznání odborných
kvalifikací získaných ve Spojeném království, jež byla přijata členským státem
EU-27 na základě směrnice 2005/36/ES před datem vystoupení.

3.

UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ OD DATA VYSTOUPENÍ
Od data vystoupení budou státní příslušníci Spojeného království státními
příslušníky třetí země, a směrnice 2005/36/ES se na ně tedy nebude již vztahovat. Z
toho vyplývá, že:


Uznávání odborných kvalifikací státních příslušníků Spojeného království v
členském státě EU-27 se bude řídit vnitrostátními politikami a předpisy daného
členského státu, a to bez ohledu na to, zda byly kvalifikace státního příslušníka
Spojeného království získány ve Spojeném království, v jiné třetí zemi nebo v
členském státě EU-27.



Dočasné nebo příležitostné poskytování služeb příslušníky Spojeného království
v členském státě EU-27 se bude i v případě, že jsou v členském státě EU-27 již
legálně usazeni, řídit vnitrostátními politikami a předpisy daného členského
státu.

Co se týče státních příslušníků zemí EU-27, kvalifikace získané ve Spojeném
království budou od data vystoupení pro účely práva EU kvalifikacemi ze třetí
země. Na uznávání takových kvalifikací se již nebude vztahovat systém uznávání
stanovený směrnicí 2005/36/ES (ani pro občany EU, ani pro státní příslušníky
Spojeného království), ale v souladu s čl. 2 odst. 2 směrnice 2005/36/ES se bude
uznávání kvalifikací řídit vnitrostátními politikami a předpisy každého z členských
států EU-27.
Státní příslušníci zemí EU-27, kteří jsou držiteli odborných kvalifikací ze Spojeného
království získaných před datem vystoupení, by se za účelem posouzení, zda je
vhodné získat uznání těchto odborných kvalifikací v členském státě EU-27 před
datem vystoupení, měli obrátit na příslušné vnitrostátní orgány.

Obecné informace o otázkách uznávání kvalifikací naleznete na internetových stránkách
Komise věnovaných volnému pohybu odborníků (https://ec.europa.eu/growth/singlemarket/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_en).
Obsah
těchto stránek bude v případě potřeby dále aktualizován.

se minimální úrovně výcviku námořníků a vzájemného uznávání průkazů způsobilosti námořníků),
vůdce plavidel na vnitrozemských vodních cestách (viz Oznámení zúčastněným stranám – Vystoupení
Spojeného království z EU a právní předpisy EU v oblasti vnitrozemských vodních cest), auditory (viz
Oznámení zúčastněným stranám – Vystoupení Spojeného království z EU a právní předpisy EU v
oblasti povinného auditu) nebo osoby provozující silniční dopravu (viz Oznámení zúčastněným
stranám – Vystoupení Spojeného království z EU a právní předpisy EU v oblasti silniční dopravy; viz
rovněž Oznámení zúčastněným stranám – Vystoupení Spojeného království z EU a právní předpisy EU
týkající se povolení a osvědčení pro přepravce živých zvířat, řidiče a obslužný personál). Všechna
oznámení zúčastněným stranám jsou k dispozici na adrese: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexitpreparedness_en.
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