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Dopady Brexitu na oblast 
uznávání kvalifikací nelékařských zdravotnických pracovníků 

 

Shrnutí současné situace: 

Vystoupením z Evropské Unie se Spojené království (dále jen „UK“) formálně stane třetí 

zemí, byť dle současného vývoje vyjednávání se zvláštní postavením. Pokud se nepodaří 

sjednat dohodu o podmínkách vystoupení, hrozí, že UK odejde z Evropské Unie bez dohody 

(tzv. hard brexit). Pokud ratifikovaná dohoda o odstoupení UK z Evropské Unie nestanoví 

jiný den, přestane platit veškeré primární a sekundární právo Evropské Unie ve Spojeném 

království od 30. března 2019 a UK se stane "třetí zemí" neboli zemí mimo Evropskou Unii. 

Protože je v současné době těžké určit vývoj projednávání výstupové dohody, je potřeba 

zvažovat dopady na oblast uznávání kvalifikací nelékařských zdravotnických pracovníků ve 

výhledu dvou možných scénářů: 

A. Nepodaří se uzavřít a ratifikovat výstupovou dohodu a UK se od Evropské Unie 

oddělí tvrdým způsobem, a to už od 30. března 2019. UK se po uvedeném datu stane 

třetí zemí a právo Evropské Unie přestane na území UK platit. Evropská komise 

zveřejnila v souvislosti s tímto scénářem technické oznámení k oblasti uznávání 

odborných kvalifikací, které stanoví právní a praktické důsledky vystoupení UK 

z Evropské Unie (situace, které nastanou po vystoupení UK z Evropské Unie). 

Oznámení se zakládá výhradně na skutkové a právní situaci, ke které by došlo po 

vystoupení v případě neexistence dohody o vystoupení.  

B. Výstupová dohoda bude uzavřena a nastane přechodné období 21 měsíců, tj. do 

31.12.2020. Na UK se bude po toto přechodné období vztahovat unijní právo (tedy 

směrnice č. 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací), včetně nově přijatých 

pravidel a jurisdikce Soudního dvora Evropské Unie, nebude ale mít své zastoupení v 

unijních institucích a nebude se účastnit rozhodovacího procesu. Během 

přechodného období by pak měla Evropské Unie s UK sjednat dohodu o budoucích 

vztazích, která by měla být v ideálním případě dohodnutá, podepsaná a ratifikovaná 

na konci přechodného období a měla by platit od 1. ledna 2021 (takovou dohodu lze 

uzavřít až poté, co se UK stane třetí zemí, tedy až po 30.3.2019). 

 

Dopady na oblast uznávání v případě scénáře A: 

Pravidla Evropské Unie v oblasti uznávání odborných kvalifikací vycházející ze směrnice 

2005/36/ES se již nebudou vztahovat na Spojené království. Toto bude mít zejména 

následující důsledky: 

• Již vydaná rozhodnutí o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání nebo 

povolání jiného odborného pracovníka (dále jen „JOP“) na území ČR žadatelům, kteří 

získali kvalifikaci ve Spojeném království, zůstanou nedotčena a platná.  

• Uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu povolání JOP 

na území ČR státních příslušníků Spojeného království, kteří získali kvalifikaci 

v některém členském státě Evropské Unie (vyjma UK, tzv. EU27), se bude řídit hlavou 

VII zákona č. 96/2004 Sb. (splnění podmínky § 73 odst. 2).  



• Uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu povolání JOP 

na území ČR státních příslušníků Spojeného království, kteří získali kvalifikaci ve 

Spojeném království nebo některém nečlenském státě Evropské Unie, se bude řídit 

hlavou VIII zákona č. 96/2004 Sb. (uznání bude podmíněno vykonáním aprobační 

zkoušky). 

• Uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu povolání JOP 

na území ČR státních příslušníků členských států (EU-27), kteří získali kvalifikaci ve 

Spojeném království, se bude rovněž řídit hlavou VIII zákona č. 96/2004 Sb. 

s podmínkou vykonání aprobační zkoušky. 

• Režim dočasného nebo příležitostného poskytování zdravotních služeb na území ČR ze 

strany státních příslušníků Spojeného království se bude řídit hlavou VIII (§ 89) zákona 

č. 96/2004 Sb. (i když již budou tito občané legálně usazeny v některém členském státě 

Evropské Unie, vyjma UK, tzv. EU27).  

• Potvrzování (nebo osvědčování) kvalifikací získaných na území ČR pro práci ve 

Spojeném království bude řešen nadále dle § 94 zákona č. 96/2004 Sb. Pro tyto 

žadatele se nyní vystavují zejména osvědčení potvrzující v případě všeobecných sester 

a porodních asistentek tzv. nabytá práva (praxi 3 roky v posledních 5 letech dle 

směrnice 2005/36/ES) nebo rovnocennost vzdělání s minimálními požadavky ve 

směrnicí 2005/36/ES a v případě ostatních povolání jsou to osvědčení potvrzující 

dosaženou úroveň kvalifikace v souladu s článkem 11 směrnice 2005/36/ES. Tato 

osvědčení budou nahrazena jinými doklady v návaznosti na potřeby jednotlivých úřadů 

ve Spojeném království (UK nemá jeden uznávací úřad, ale tuto roli zastupují jednotlivé 

profesní komory, každá komora bude mít nastavena svá kritéria a požadavky na doklady 

vydávané ČR). 

 

Dopady v případě scénáře B: 

V současné době užívaná pravidla Evropské Unie v oblasti uznávání odborných kvalifikací 

vycházející ze směrnice 2005/36/ES se po dobu přechodného období, tj. do 31.12.2020, 

ještě budou vztahovat i na Spojené království. Budoucí vztahy mezi UK a Evropskou Unií 

a tím i postupy uznávání se budou řídit dohodou o budoucích vztazích, která bude během 

přechodného období sjednána. Protože není známa, nelze zatím předpovídat vývoj 

a postupy v oblasti uznávání odborných kvalifikací od 1.1.2021. V rámci přechodného období 

tedy nastane v oblasti uznávání kvalifikací situace shodná se současným stavem 

a nastavenými postupy: 

• Již vydaná rozhodnutí o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání nebo 

povolání JOP na území ČR žadatelům, kteří získali kvalifikaci ve Spojeném 

království, zůstanou nedotčena a platná.  

• Uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání nebo povolání JOP na 

území ČR státních příslušníků Spojeného království, kteří získali kvalifikaci ve 

Spojeném království nebo v některém členském státě Evropské Unie (EU-27), se 

bude nadále po dobu přechodného období řídit hlavou VII zákona č. 96/2004 Sb. 

(nebude podmíněno vykonáním aprobační zkoušky). 



• Uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání nebo povolání JOP na 

území ČR státních příslušníků Spojeného království, kteří získali kvalifikaci 

v některém mimo členském státě Evropské Unie, se bude nadále po dobu 

přechodného období řídit hlavou VIII zákona č. 96/2004 Sb. (bude podmíněno 

vykonáním aprobační zkoušky). 

• Uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání nebo povolání JOP na 

území ČR státních příslušníků členských států (EU-27), kteří získali kvalifikaci ve 

Spojeném království, se bude rovněž nadále po dobu přechodného období řídit 

hlavou VII zákona č. 96/2004 Sb. (nebude podmíněno vykonáním aprobační 

zkoušky). 

• Režim dočasného nebo příležitostného poskytování zdravotních služeb na území ČR 

ze strany státních příslušníků Spojeného království se bude rovněž nadále po dobu 

přechodného období řídit hlavou VII zákona č. 96/2004 Sb., tj. na základě oznámení. 

• Potvrzování kvalifikací získaných na území ČR pro práci ve Spojeném království 

zůstane rovněž zachován a tito žadatelé si budou moci nadále po dobu přechodného 

období požádat o osvědčení potvrzující získanou odbornou kvalifikaci, bezúhonnost, 

zdravotní způsobilost, specializovanou způsobilost, apod. a v případě všeobecných 

sester a porodních asistentek zejména o osvědčení potvrzující tzv. nabytá práva 

(praxi 3 roky v posledních 5 letech dle směrnice 2005/36) nebo rovnocennost 

vzdělání s minimálními požadavky na vzdělání všeobecných sester a porodních 

asistentek stanovené směrnicí 2005/36.  


