
VI. 

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU 

k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu 

zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce 

a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních), se 

směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací, ve znění směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU, ze dne 20. listopadu 2013, kterou se mění směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných 

kvalifikací a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení 

o systému IMI“) 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 
(část, §, 
odst., 
písm., 
apod.) 

Obsah Celex č. 

Ustanovení 
(čl., odst., 
písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

§ 24 odst. 1 Znalost českého jazyka se ověřuje v rozsahu 

nezbytně nutném pro výkon daného povolání. 

Uchazeč prokáže schopnost odborně se 

vyjadřovat a komunikovat v českém jazyce, a 

to formou četby odborného textu v českém 

jazyce, reprodukce obsahu přečteného textu, 

rozhovoru s fiktivním pacientem, popřípadě s 

osobou, která je způsobilá k výkonu daného 

nelékařského zdravotnického povolání, a 

písemného záznamu údajů do fiktivní 

zdravotnické dokumentace vztahujícího se 

k výkonu příslušného zdravotnického 

povolání. 

32013L0055 
Čl. 1 bod 41 Jazykové znalosti  

1. Příslušníci povolání, kteří využijí uznávání 

odborných kvalifikací, musí mít jazykové 

znalosti nezbytné k výkonu povolání v 

hostitelském členském státě.  

2. Členský stát zajistí, že veškeré kontroly 

prováděné orgánem příslušným pro kontrolu 

splnění povinností podle odstavce 1 nebo pod 

jeho dohledem se omezují na znalost jednoho 

úředního jazyka hostitelského členského státu 

nebo jednoho správního jazyka hostitelského 

členského státu, pokud je tento jazyk rovněž 
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úředním jazykem Unie. 

3. Kontroly prováděné v souladu s odstavcem 

2 jsou uloženy tehdy, má-li vykonávané 

povolání důsledky pro bezpečnost pacientů. 

Kontroly mohou být uloženy i s ohledem na 

jiná povolání, pokud existují vážné a 

konkrétní pochybnosti o dostatečnosti 

jazykových znalostí daného příslušníka 

povolání ve vztahu k odborným činnostem, 

které tato osoba zamýšlí vykonávat.  

Kontroly mohou být prováděny pouze po 

vydání evropského profesního průkazu v 

souladu s článkem 4d nebo případně po 

uznání odborné kvalifikace.  

4. Každá kontrola jazykových znalostí je 

přiměřená činnosti, jež má být vykonávána. 

Dotyčný příslušník povolání má právo podat 

při těchto kontrolách odvolání podle 

vnitrostátního práva. 
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Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

2013L0055 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 

2005 o uznávání odborných kvalifikací, ve znění směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU, ze dne 20. listopadu 

2013, kterou se mění směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných 

kvalifikací a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci 

prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu 

(„nařízení o systému IMI“). 
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