
 
INFORMACE o připravované změně zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné 
kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států EU (zákon o uznávání 
odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů a o připravovaných změnách 
souvisejících předpisů: 
 
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy gesčně   připravuje pro vládu návrh novelizace 
zákona č.18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků 
členských států EU a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve 
znění pozdějších předpisů. Důvodem je nutnost zapracování směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2005/36/ES ze dne 6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací, která nahradila 
dosavadní směrnice upravující problematiku uznávání odborných kvalifikací. 
 
V této souvislosti je navrhována též změna souvisejících zákonů a mimo jiné i zákona o 
přestupcích č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
 Nově se v zákoně o přestupcích zavádí nový přestupek v § 21 v odst. 1 jako  nové písmeno 
„e): neoprávněně užívá profesní označení nebo označení odbornosti.“ Za přestupek podle 
nového písmene e) se navrhuje stanovit vyšší postih, než v případě neoprávněného užívání 
akademického titulu. Výše sankce za tento přestupek by měla odpovídat výši sankce za 
neoprávněné podnikání (viz § 24 odst. 1 písm. b) zákona o přestupcích), tj pokutě                 
do 10 000 Kč.. 
 
Dále se v § 24 odst. 1 navrhuje vložit  nové písmeno c), které ohledně nově zaváděného 
přestupku zní:„c) neoprávněně provozuje dočasnou nebo příležitostnou výdělečnou 
činnost, je-li tato činnost regulovanou činností podle zákona o uznávání odborné 
kvalifikace a je-li její  dočasný nebo  příležitostný  výkon zvláštním  zákonem  zakázán.“ 
Výše sankce za přestupek podle nového písmene e) navrhuje stanovit obdobný postih, jako 
v případě skutkové podstaty podle § 24 odst. 1, písm. b zákona o přestupcích (neoprávněné 
provozování obchodní, výrobní či jiné výdělečné činnosti.) Navrhuje se uložení pokuty        
do 10 000 Kč. 
V odůvodnění  k navrhovanému § 24 odst.1, písm. c) se uvádí, že založení této nové skutkové 
podstaty je nezbytnou podmínkou toho, aby mohli být v rámci poskytování služeb 
postihováni ti poskytovatelé z jiných členských států činí na území ČR, kteří nesplní 
podmínku podání oznámení nebo ověření odborné kvalifikace podle čl. 7 směrnice 
2005/36/ES.  Pokud by nebyl příležitostný nebo dočasný (nesoustavný) výkon regulované 
činnosti zakázán nebo postihován ve vztahu k českým občanům, nelze v souladu se zákazem 
diskriminace na základě státní příslušnosti za nesoustavný výkon regulované činnosti na 
území ČR postihovat ani občany jiných členských států. 
 
Jelikož však není záměrem předkladatele postihovat nesoustavný výkon jakékoliv 
regulované činnosti (např. nesoustavné poskytování právních služeb), ale pouze té 
činnosti, u které by i její ojedinělý výkon mohl ohrozit život a zdraví příjemce služby či jiné 
právem chráněné závažné zájmy (např.porušení integrity lidské kůže), obsahuje navržená 
skutková podstata podmínku, že i dočasný či ojedinělý výkon dané činnosti (pokud je 
vykonávána jako činnost výdělečná, tzn. za úplatu) musí být zvláštním zákonem výslovně 
zakázán. Příslušným orgánem pro projednávání tohoto přestupku bude obecní úřad obce 
s rozšířenou působností. 
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