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Schéma převzato z publikace Recognition of Professional Qualifications in Sweden, vydané Högskoleverket v roce 2009. 

Můžete začít poskytovat služby bez formalit 
týkajících se kvalifikace. 

Musíte podstoupit určité formality, abyste mohl 
poskytovat službu v jiné zemi. 

NE

Směrnice se ve vašem případě neuplatní. Pokud tuto 
činnost nevykonáváte legálně ve své domovské 
zemi, nemůžete ji vykonávat v jiné zemi EU. 

NE

ANO

Chcete v jiné zemi EU podnikat trvale? nebo

Jste lékař, zdravotní sestra, ošetřovatel, zubní lékař, veterinární 
lékař, porodní asistentka, farmaceut nebo architekt? 

ANO

Směrnice se ve vašem případě neuplatňuje. 
Nemůžete tedy dočasně a příležitostně poskytovat 
služby v jiné zemi EU. 

Musíte si zažádat o uznání kvalifikace v jiné 
zemi EU, ale ta automaticky uzná profesní 
diplomy - tzv. automatické uznávání. 

Je vaše profese ve vaší zemi regulována nebo pokud ne, 
vykonáváte ji minimálně po dobu dvou let v uplynulých deseti 
letech? 

ANO

NE

Můžete dočasně a příležitostně poskytovat služby 
v jiné zemi EU, tuto skutečnost musíte ohlásit. 

Můžete dočasně a příležitostně poskytovat služby 
v jiné zemi EU, tuto skutečnost musíte ohlásit 
nebo si nechat ověřit kvalifikaci. 

Můžete dočasně a příležitostně  poskytovat služby 
v jiné zemi EU, tuto skutečnost musíte ohlásit nebo 
si nechat ověřit kvalifikaci. 

Směrnice se ve vašem případě neuplatňuje. 
Nemůžete tedy trvale podnikat v jiné zemi EU.

NE

ANO

Kompetentní uznávací orgán porovná studijní program, který 
jste absolvoval, se studijním programem platným v jiné zemi 
EU. 

Kompetentní uznávací orgán zjistí, že váš studijní program je 
o více než o jednu úroveň nižší, než jsou požadavky na 
kvalifikaci v jiné zemi EU. 

Směrnice se ve vašem případě neuplatňuje. 
Rozdíly v kvalifikaci jsou příliš velké. 
Kompetentní orgán vaši žádost o uznání 
kvalifikace zamítne.  

ANO

NE

Kompetentní uznávací orgán zjistí, že existuje rozdíl o jednu 
úroveň mezi požadavky na kvalifikaci ve vaší domovské zemi 
a v jiné zemi EU. 

Při splnění dalších 
podmínek bude 
žádost uznána a 
můžete podnikat. 

Musíte úspěšně absolvovat 
kompenzační opatření - rozdílovou 
zkoušku nebo adaptační období. 

ANONE

Máte odbornou kvalifikaci z jiné země EU, případně z Norska, Islandu, Lichtenštejnska či Švýcarska a chcete poskytovat služby v jiné zemi EU.

Je vaše profese v jiné zemi EU regulována? 

ANO 

Vykonáváte legálně stejnou činnost ve své domovské zemi? 

Chcete v jiné zemi EU poskytovat služby dočasně nebo 
příležitostně? 

ANO 

Je vaše profese ve vaší domovské zemi regulována nebo 
pokud ne, vykonáváte ji minimálně po dobu dvou let v 
uplynulých deseti letech? 

NE 

ANO 

Může vaše profese ohrozit zdraví a bezpečnost lidí? 

Jste lékař, zdravotní sestra, ošetřovatel, zubní lékař, veterinární 
lékař, porodní asistentka, farmaceut nebo architekt? 

NE 

ANO 

ANO 

NE 

Existují zásadní rozdíly mezi studijním programem, který jste 
absolvoval, a studijním programem platným v jiné zemi EU? 

NE 

Musíte absolvovat rozdílovou zkoušku nebo jiné vhodné 
opatření, abyste mohl dočasně a příležitostně poskytovat služby 
v jiné zemi EU. 

ANO 


