UZNÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ PRO
OSOBY S DOSAŽENÝM VZDĚLÁNÍM V NĚKTERÉM ČLENSKÉM STÁTĚ
EVROPSKÉ UNIE
pro nelékařská zdravotnická povolání podle ustanovení HLAVY VII zákona č. 96/2004 Sb.

Každý nelékařský zdravotnický pracovník nebo jiný odborný pracovník, který získal
vzdělání mimo ČR v některém členském státě Evropské unie či ve Švýcarsku, Norsku,
Islandu nebo Lichtenštejnsku (dále jen „v EU mimo ČR“) a který přichází vykonávat toto
povolání na území České republiky, může vykonávat toto povolání v ČR jako:
a) osoba usazená - usazenou osobou se rozumí uchazeč, který vykonává na území
České republiky soustavně zdravotnické povolání nebo povolání jiného odborného
pracovníka na základě uznání způsobilosti k výkonu tohoto povolání, pokud byla
odborná kvalifikace pro výkon tohoto povolání získána nebo už vykonávána v souladu
s právními předpisy v jiném členském státě než v České republice;
b) osoba hostující - hostující osobou se rozumí uchazeč, který je usazen na území jiného
členského státu než České republiky za účelem výkonu odborné činnosti a na území
České republiky vykonává odpovídající zdravotnické povolání nebo povolání jiného
odborného pracovníka dočasně nebo příležitostně v rámci volného poskytování služeb.

USAZENÁ OSOBA
Každý uchazeč, který získal vzdělání v EU mimo ČR a který přichází vykonávat povolání na
území České republiky soustavně, musí mít vydané platné rozhodnutí Ministerstva
zdravotnictví o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání nebo povolání
jiného odborného pracovníka (dále jen „JOP“).
Rozhodnutí o uznání způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání
nebo povolání JOP na území České republiky je podmíněno:
•

uznáním odborné kvalifikace - zahrnuje uznání odborné způsobilosti nebo
specializované způsobilosti;
• uznáním jiné způsobilosti - zahrnuje uznání zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti;
• ověřením znalosti českého jazyka v rozsahu nezbytně nutném k výkonu
příslušného zdravotnického povolání nebo k výkonu povolání JOP.
Není-li splněna některá výše zmiňovaná podmínka, nebude vydáno rozhodnutí o uznání
způsobilosti a zdravotnický pracovník nebo jiný odborný pracovník nemůže toto povolání
v ČR vykonávat. Pro každé výše uváděné uznání obdrží zdravotnický pracovník nebo JOP
na základě jedné podané žádosti rozhodnutí.

UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE
Uznávání odborné kvalifikace v sobě zahrnuje:
a) uznávání odborné způsobilosti, popř.
b) uznávání specializované způsobilosti.
Ad a) Postupy uznávání odborné způsobilosti se liší podle povolání:
1. Uznávání odborné způsobilosti všeobecné sestry a porodní asistentky probíhá na
základě posouzení dokladů o získaném vzdělání dle principů:
• automatického uznávání - splnění jednotných minimálních požadavků na
vzdělání (každý členský stát EU nahlásil své automaticky uznávané diplomy – viz
příloha směrnice 2005/36/ES - 5.2.2. pro všeobecné sestry a příloha 5.5.2.
pro porodní asistentky) viz sdělení č. 275/2007 Sb. - bod 4. pro všeobecné sestry
a bod 5. pro porodní asistentky;
• nabytých práv – pro žadatele se vzděláním, které nesplňuje minimální
požadavky, založeno na prokázání 3 let nepřetržitého výkonu daného povolání
z období posledních 5 let;
• obecného systému - pro žadatele se vzděláním, které nesplňuje minimální
požadavky a nemůže prokázat nabytá práva (viz postupy pro uznávání odborné
způsobilosti ostatních nelékařských zdravotnických povolání).
2. Uznávání odborné způsobilosti ostatních nelékařských zdravotnických povolání
nebo povolání JOP probíhá na základě posouzení dokladů o dosaženém
zahraničním vzdělání a jejich srovnání s českými požadavky na vzdělání, kterým
se získává způsobilost k výkonu daného povolání v ČR (viz vyhláška č. 39/2005 Sb.,
kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné
způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání). Použije se i pro
všeobecné sestry a porodní asistentky v případě, že nelze použít automatické
uznávání ani uznávání na základě nabytých práv.
Výsledkem procesu může být:
 uznání kvalifikace žadatele jako rovnocenné odborné kvalifikaci vyžadované
v ČR


uznání kvalifikace žadatele na základě splnění jednoho z kompenzačních
opatření (adaptační období, rozdílová zkouška). Ministerstvo je oprávněno
požadovat splnění kompenzačních opatření, pokud obsah vzdělání a přípravy
žadatele je z hlediska teoretických a praktických oblastí nebo délky podstatně
rozdílný od obsahu vzdělání a přípravy vyžadovaného v ČR. Žadateli může
být uloženo pouze jedno kompenzační opatření a má možnost výběru mezi
adaptačním obdobím a rozdílovou zkouškou.

Adaptačním obdobím se rozumí období výkonu daného zdravotnického povolání
v České republice pod dohledem odborně způsobilé osoby. Délka adaptačního
období nesmí překročit 3 roky.
Rozdílovou zkouškou se rozumí zkouška zaměřená na posouzení schopnosti
uchazeče vykonávat dané zdravotnické povolání v České republice.
Ad b) Postupy uznávání specializované způsobilosti:
Při uznávání specializované způsobilosti se postupuje podle stejných principů jako při
uznávání odborné způsobilosti ostatních nelékařských zdravotnických povolání.

UZNÁVÁNÍ JINÉ ZPŮSOBILOSTI
Uznávání jiné způsobilosti probíhá na základě prokázání:




zdravotní způsobilosti - zdravotné způsobilý je ten, kdo předloží doklad o zdravotní
způsobilosti - lékařský posudek; nepožaduje-li členský stát původu doklad o zdravotní
způsobilosti pro výkon zdravotnického povolání nebo povolání JOP, považuje
ministerstvo za dostačující doklad vydaný příslušným orgánem členského státu
původu, který prokazuje splnění podmínky zdravotní způsobilosti stanovené v § 3
odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb.; tento doklad nesmí být při předložení starší než 3
měsíce.
bezúhonnosti – pro prokázání podmínky bezúhonnosti se považuje za dostačující
předložení výpisu z rejstříku trestů nebo obdobné evidence trestů členského státu
původu nebo odpovídající doklad vydaný příslušným orgánem členského státu
původu; tento doklad nesmí být při předložení starší než 3 měsíce. Pokud členský
stát původu doklad uvedený v odstavci 1 nevydává, může být tento doklad nahrazen
místopřísežným nebo čestným prohlášením.

OVĚŘENÍ ZNALOSTI ČESKÉHO JAZYKA
Znalost českého jazyka se vyžaduje pouze v rozsahu nezbytně nutném k výkonu příslušného
zdravotnického povolání nebo k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní
péče.
Schopnost vyjadřovat se v českém jazyce ověřuje ministerstvo posouzením:
• dokladu o jazykové zkoušce z českého nebo slovenského jazyka, nebo
• dokladu o vzdělání absolvovaného v českém nebo slovenském jazyce, nebo
• jiných žadatelem doložených skutečností prokazujících znalost českého jazyka
v rozsahu nezbytně nutném k výkonu příslušného povolání, nebo
• pohovorem (postup stanovuje vyhláška č. 189/2009 Sb.), ke kterému žadatel bude
pozván po podání žádosti, pokud nepředloží některý z výše uvedených dokladů.

UZNÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI K VÝKONU NELÉKAŘSKÉHO ZDRAVOTNICKÉHO
POVOLÁNÍ NEBO K VÝKONU POVOLÁNÍ JOP NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY
Na základě uznání odborné kvalifikace, uznání jiné způsobilosti a po ověření schopnosti
vyjadřovat se v českém jazyce, ministerstvo vydá rozhodnutí o uznání způsobilosti
k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu činností souvisejících
s poskytováním zdravotní péče, které žadatele opravňuje k výkonu zdravotnického
povolání nebo k výkonu povolání jiného odborného pracovníka na území České republiky.
Součástí jedné žádosti může být žádost o uznání odborné kvalifikace, o uznání jiné
způsobilosti a o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu
povolání JOP. Jsou-li všechny výše uvedené žádosti součástí jedné žádosti, ministerstvo
vždy nejdříve rozhodne o uznání odborné kvalifikace žadatele a vystaví pro každé uznání
samostatné rozhodnutí.
Formulář žádosti o uznání odborné kvalifikace, jiné způsobilosti a způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání nebo k výkonu povolání JOP v České republice je k dispozici
v aplikaci EZP (evidence zdravotnických pracovníků) na adrese:
https://ezp.mzcr.cz/Request/Create?type=SN11UZNANIOZSZ

Zde ji zdravotnický pracovník může vyplnit dle níže uvedených pokynů:
1. vyplnit žádost v aplikaci a uložit ji;
2. stáhnout žádost pro tisk;
3. vytisknout žádost z formátu PDF;
4. žádost podepsat, nalepit kolek na příslušné místo nebo k žádosti přiložit doklad
o úhradě správního poplatku bankovním převodem (je potřeba uvést jméno
a příjmení žadatele, jméno a příjmení majitele účtu, datum úhrady a číslo účtu,
z kterého byla platba zaslána);
5. zaslat kompletní žádost, včetně požadovaných příloh na adresu uvedenou v žádosti.
Uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území ČR (zahrnující uznání
odborné kvalifikace, uznání jiné způsobilosti a ověření znalosti českého jazyka) je
zpoplatněno správním poplatkem v celkové úhrnné výši 2 000,- Kč (jako součet níže
uvedených částek za dílčí úkony).
V případě, že žadatel požaduje jen dílčí úkon, je hodnota správního poplatku
následující:
 Uznání odborné kvalifikace (uznání odborné nebo specializované způsobilosti) je
zpoplatněno správním poplatkem ve výši 1 000,- Kč.
 Uznání jiné způsobilosti (zahrnující uznání zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti) je
zpoplatněno správním poplatkem ve výši 500,- Kč.


Uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území ČR (zahrnující
ověření znalosti českého jazyka po doložení rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace
a rozhodnutí o uznání jiné způsobilosti) je zpoplatněno správním poplatkem ve výši
500,- Kč.

Jedním ze způsobů úhrady je podání okolkované žádosti (kolková známka lze zakoupit na
pobočkách České pošty) nebo je možné dle zákona o správních poplatcích platbu provést na
účet Ministerstva zdravotnictví. Bankovní poplatky s tím spojené hradí žadatel. Na účet musí
být připsána přesná částka nebo částka jakkoli vyšší. Pokud by byla připsána částka nižší,
správní poplatek by uhrazen nebyl a rozhodnutí by nebylo vydáno. Odhadnout správnou
částku je věcí žadatele. Doplatek na správnou výši je samozřejmě možný, ale jsou to další
poplatky k tíži žadatele.
Nezbytné podklady k provedení převodu:
Číslo účtu MZ pro správní poplatky: 3711-0002528001
Kód banky: 0710
Název banky: Česká národní banka, Praha 1
Mezinárodní kód účtu (IBAN): CZ45 0710 0037 1100 0252 8001
Mezinárodní kód banky (BIC): CNBACZPP
Variabilní symbol: 1111111111
K vyplněné a podepsané žádosti o uznání způsobilosti k výkonu povolání všeobecné
sestry a porodní asistentky je nutné doložit následující doklady:



ověřená kopie (ne originál) dokladu o získání způsobilosti k výkonu zdravotnického
povolání – diplom nebo vysvědčení či osvědčení (překlad není vyžadován
u dokladů vydaných ve slovenském jazyce),
úředně ověřená kopie dokladu osvědčujícího rovnocennost vzdělání vystavený
příslušným orgánem v domovském státě - tento doklad není vyžadován u dokladů
uvedených v příloze 5.2.2. (pro všeobecné sestry) a 5.5.2. (pro porodní asistentky)
směrnice 2005/36/ES a u dokladů vydaných slovenskými vzdělávacími institucemi,











úředně ověřená kopie dokladu osvědčujícího tzv. nabytá práva – potvrzení o výkonu
povolání všeobecné sestry nebo porodní asistentky po dobu nejméně 3 let nepřetržitě
během předcházejících 5 let,
originál nebo ověřená kopie dokladu o zdravotní způsobilosti - nesmí být při
předložení starší 3 měsíců - prokazuje se lékařským posudkem vydaným na základě
lékařské prohlídky poskytovatelem pracovnělékařských služeb, popřípadě
registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické
lékařství, a není-li, jiným poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné
praktické lékařství;
originál nebo ověřená kopie dokladu o bezúhonnosti - prokazuje se výpisem
z evidence Rejstříku trestů nebo dokladem prokazujícím splnění podmínky
bezúhonnosti vydaným státem, jehož je fyzická osoba občanem, a doklady vydanými
státy, ve kterých se fyzická osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě déle
než 6 měsíců; výpis z evidence Rejstříku trestů a tyto doklady nesmí být starší 3
měsíců;
doklady prokazující znalost českého jazyka v rozsahu nezbytně nutném pro výkon
daného povolání v České republice podle § 82 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb.,
tj. doklad o jazykové zkoušce z českého nebo slovenského jazyka nebo doklad
o vzdělání absolvovaném v českém nebo slovenském jazyce nebo jiný obdobný
doklad prokazující znalost českého jazyka v rozsahu nezbytně nutném pro výkon
daného povolání; v případě, že žadatel některý z uvedených dokladů nevlastní, ověří
znalost českého jazyka uchazeče Ministerstvo zdravotnictví pohovorem;
prostá kopie oddacího listu nebo obdobného dokladu vydávaného domovským
státem (je nutné dokládat pouze v případě, že od vydání dokladu o vzdělání došlo ke
změně příjmení);
kolky v celkové hodnotě 2 000,- Kč nebo doklad o úhradě správního poplatku
bankovním převodem (musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, jméno a příjmení
majitele účtu, datum úhrady, číslo účtu a variabilní symbol, viz informace níže).

Veškeré výše uvedené doklady musí být doloženy v českém nebo slovenském jazyce,
případně musí být opatřeny úředně ověřeným překladem, tj. překladem provedeným
tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků ve smyslu zákona
č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění.
K vyplněné a podepsané žádosti o uznání způsobilosti k výkonu ostatních
nelékařských zdravotnických povolání je nutné doložit následující doklady:






ověřená kopie (ne originál) dokladu o získání způsobilosti k výkonu zdravotnického
povolání – diplom nebo vysvědčení či osvědčení (překlad není vyžadován
u dokladů vydaných ve slovenském jazyce),
úředně ověřená kopie dokladu o struktuře dosaženého vzdělání, tj. o obsahu,
rozsahu a délce vzdělání a odborné přípravy (obsahem vzdělání a odborné přípravy
se rozumí teoretické a praktické oblasti, které byly součástí vzdělání a odborné
přípravy vedoucí k vydání dokladu o dosažené kvalifikaci a jejichž znalost je pro
získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání3) nebo k výkonu
činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče v domovském státě nezbytná) platí pro zdravotnické povolání vyjma lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, všeobecné
sestry a porodní asistentky (v případě těchto povolání ale může být dodatečně
Ministerstvem zdravotnictví vyžádán), (překlad není vyžadován u dokladů vydaných
ve slovenském jazyce),
potvrzení o výkonu zdravotnického povolání nebo povolání jiného odborného
pracovníka,
originál nebo ověřená kopie dokladu o zdravotní způsobilosti - nesmí být při
předložení starší 3 měsíců - prokazuje se lékařským posudkem vydaným na základě
lékařské prohlídky poskytovatelem pracovnělékařských služeb, popřípadě
registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické








lékařství, a není-li, jiným poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné
praktické lékařství;
originál nebo ověřená kopie dokladu o bezúhonnosti - prokazuje se výpisem
z evidence Rejstříku trestů nebo dokladem prokazujícím splnění podmínky
bezúhonnosti vydaným státem, jehož je fyzická osoba občanem, a doklady vydanými
státy, ve kterých se fyzická osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě déle
než 6 měsíců; výpis z evidence Rejstříku trestů a tyto doklady nesmí být starší 3
měsíců;
doklady prokazující znalost českého jazyka v rozsahu nezbytně nutném pro výkon
daného povolání v České republice podle § 82 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., tj.
doklad o jazykové zkoušce z českého nebo slovenského jazyka nebo doklad
o vzdělání absolvovaném v českém nebo slovenském jazyce nebo jiný obdobný
doklad prokazující znalost českého jazyka v rozsahu nezbytně nutném pro výkon
daného povolání); v případě, že žadatel některý z uvedených dokladů nevlastní, ověří
znalost českého jazyka uchazeče Ministerstvo zdravotnictví pohovorem;
prostá kopie oddacího listu nebo obdobného dokladu vydávaného domovským
státem (je nutné dokládat pouze v případě, že od vydání dokladu o vzdělání došlo ke
změně příjmení);
kolky v celkové hodnotě 2 000,- Kč nebo doklad o úhradě správního poplatku
bankovním převodem (musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, jméno a příjmení
majitele účtu, datum úhrady, číslo účtu a variabilní symbol, viz informace níže).

Veškeré výše uvedené doklady musí být doloženy v českém nebo slovenském jazyce,
případně musí být opatřeny úředně ověřeným překladem, tj. překladem provedeným
tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků ve smyslu zákona
č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění.

HOSTUJÍCÍ OSOBA
Hostující osoba může vykonávat nelékařské zdravotnické povolání nebo činnosti související
s poskytováním zdravotní péče



na základě oznámení,
popřípadě na základě ověření odborné kvalifikace.

Hostující osoba vykonává své povolání pod profesním označením (dále jen „označení
odbornosti“) členského státu původu. Pokud v členském státě původu neexistuje takové
označení odbornosti, uvede hostující osoba údaj o své dosažené odborné kvalifikaci
v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků tohoto státu. Všeobecné sestry a porodní
asistentky mohou vykonávat své povolání pod profesním označením uvedeným v zákoně
č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Hostující osoba musí umožnit pacientům přístup k informacím o tom, zda činnost v členském
státě původu podléhá povolovacímu režimu, zda je zapsána v registru v České
republice, zda je členem profesního sdružení nebo je zapsána u obdobného subjektu
v členském státě původu a dále musí uvést název a adresu příslušného orgánu členského
státu původu.
Oznámení či ověření odborné kvalifikace všeobecné sestry a porodní asistentky se řídí
zákonem č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Oznámení či ověření odborné
kvalifikace ostatních nelékařských zdravotnických povolání se řídí zákonem č. 18/2004 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů.

Právo výkonu zdravotnického povolání nebo činností souvisejících s poskytováním zdravotní
péče na území České republiky hostující osobě vzniká dnem:
1. doručení sdělení ministerstva o upuštění od ověření odborné kvalifikace,
2. vydání rozhodnutí o ověření odborné kvalifikace, není-li zjištěn podstatný rozdíl mezi
odbornou kvalifikací poskytovatele služeb a odbornou způsobilostí, která je
vyžadována v České republice, v takovém rozsahu, že by tento rozdíl mohl vážně
ohrozit život, zdraví nebo bezpečnost osob,
3. vydání rozhodnutí po úspěšném vykonání rozdílové zkoušky, nebo
4. marného uplynutí lhůty (stanovených v § 76b odstavcích 3, 4 a 5 zákona č. 96/2004
Sb.), pokud ministerstvo nepostupovalo v souladu s těmito lhůtami; to neplatí, pokud
nedodržení lhůt nastalo v důsledku jednání uchazeče.
Hostující osoba je povinna před tím, než začne vykonávat zdravotnické povolání nebo
činnosti související s poskytováním zdravotní péče na území České republiky, písemně
oznámit ministerstvu začátek předpokládaného výkonu zdravotnického povolání nebo
povolání jiného odborného pracovníka na území České republiky. Oznámení musí
obsahovat údaje o druhu zdravotní služby, kterou na území České republiky hostující osoba
hodlá vykonávat a adresu zdravotnického zařízení, v němž budou poskytovány zdravotní
služby.
Formulář oznámení je k dispozici v aplikaci EZP (evidence zdravotnických pracovníků)
https://ezp.mzcr.cz/Request/Create?type=SN12OZNAMENIHOSTOSOBY
Zde ho zdravotnický pracovník může vyplnit dle níže uvedených pokynů:
1. vyplnit formulář v aplikaci a uložit ho;
2. stáhnout formulář oznámení pro tisk;
3. vytisknout oznámení z formátu PDF;
4. oznámení podepsat;
5. zaslat kompletní oznámení, včetně požadovaných příloh na adresu uvedenou ve
formuláři.
K oznámení je nutné přiložit:










kopii průkazu totožnosti a dokladu osvědčujícího státní příslušnost hostující osoby –
občanský průkaz, pas, apod. (ministerstvo může požadovat předložení originálu těchto
dokladů k nahlédnutí);
originál nebo ověřená kopie dokladu potvrzujícího, že je hostující osoba usazena
v členském státě původu a v souladu s jeho právními předpisy soustavně vykonává
zdravotnické povolání nebo povolání jiného odborného pracovníka – potvrzení o výkonu
zdravotnického povolání nebo povolání jiného odborného pracovníka (nesmí být při
předložení starší než 3 měsíce);
originál nebo ověřená kopie dokladu potvrzujícího, že hostující osobě nebylo odejmuto
ani dočasně pozastaveno oprávnění k výkonu zdravotnického povolání nebo
činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče (nesmí být při předložení starší
než 3 měsíce);
originál nebo ověřená kopie dokladu o dosažené odborné kvalifikaci pro výkon
příslušného zdravotnického povolání nebo povolání jiného odborného pracovníka –
diplom, osvědčení, vysvědčení, certifikát, apod.;
originál nebo ověřená kopie dokladu potvrzující, že dané povolání je v členském
státě původu regulováno (vystavené příslušným úřadem domovského členského státu
EU) nebo potvrzení, že hostující osoba vykonávala odpovídající zdravotnické povolání
nebo povolání nebo povolání jiného odborného pracovníka po dobu nejméně 1 roku
během předcházejících 10 let (není-li odpovídající povolání v členském státě původu
regulována);
originál nebo ověřená kopie dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou






při výkonu zdravotnického povolání nebo povolání nebo povolání jiného odborného
pracovníka v rozsahu a za podmínek odpovídajících zákonu o zdravotních službách;
originál nebo ověřená kopie dokladu o oprávnění vykonávat zdravotnické povolání
nebo povolání jiného odborného pracovníka – vystavené příslušným úřadem
domovského členského státu EU;
originál nebo ověřená kopie dokladu o bezúhonnosti - bezúhonnost se dokládá
výpisem z evidence Rejstříku trestů nebo dokladem prokazujícím splnění podmínky
bezúhonnosti vydaným státem, jehož je fyzická osoba občanem, a doklady vydanými
státy, ve kterých se fyzická osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě déle než 6
měsíců; výpis z evidence Rejstříku trestů a tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců;
originál prohlášení o znalosti českého jazyka v rozsahu nezbytném pro výkon
konkrétního zdravotnického povolání nebo povolání jiného odborného pracovníka.

Hostující osoba je rovněž povinna bezodkladně ministerstvo informovat o změnách všech
skutečností uvedených v dokladech k oznámení přiložených, včetně skutečností, které by
mohli být důvodem zániku oprávnění poskytovat zdravotní péči na území ČR jako osoba
hostující. Hostující osoba přestane být způsobilá vykonávat zdravotnické povolání na území
České republiky, pokud oprávnění k výkonu povolání zaniklo nebo bylo dočasně
pozastaveno.
Ověření odborné kvalifikace
Ministerstvo po obdržení oznámení ověří před prvním poskytnutím služby odbornou
kvalifikaci uchazeče. Nepřistoupí-li ministerstvo k ověření odborné kvalifikace uchazeče,
bezodkladně tuto skutečnost uchazeči sdělí.
Ministerstvo neověřuje odbornou kvalifikaci:










v případě uchazeče, který vykonává nebo vykonával příslušné zdravotnické povolání
nebo činnosti související s poskytováním zdravotní péče na území České republiky
jako hostující nebo usazená osoba a kterému byla v České republice uznána nebo
ověřena odborná kvalifikace pro výkon příslušného zdravotnického povolání nebo pro
výkon činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče,
v případě uchazeče, který hodlá na území České republiky vykonávat zdravotnické
povolání všeobecné sestry nebo porodní asistentky a je držitelem dokladu o
dosažené kvalifikaci, který splňuje podmínky automatického uznání nebo podmínky
uznání na základě nabytých práv,
pokud uchazečova odborná kvalifikace splňuje podmínky právního předpisu práva
Evropského společenství, který stanoví soubor požadavků na odbornou kvalifikaci
pro výkon příslušné odborné činnosti, jež vyrovnávají rozdíly mezi vzděláváním a
přípravou vyžadovanou pro výkon těchto odborných činností v různých členských
státech podle zvláštního právního předpisu,
pokud je uchazeč pozván do České republiky organizační složkou státu, součástí
organizační složky státu nebo právnickou osobou, vykonávajících činnost školy
zapsané do rejstříku škol a školských zařízení, vysokou školou nebo akreditovaným
zařízením podle zákona č. 96/2004 Sb. k předávání nebo nabývání odborných nebo
praktických zkušeností,
pokud je uchazeč pozván do České republiky zdravotnickým zařízením k provedení
jednorázových výkonů.

Považuje-li ministerstvo za nezbytné ověřit odbornou kvalifikaci před prvním poskytnutím
služby, rozhodnutí o ověření odborné kvalifikace hostující osobě doručí do 1 měsíce od
obdržení oznámení, které splňuje všechny požadavky. Vyskytnou-li se obtíže, které by mohly
vést k prodlení, prodlouží ministerstvo lhůtu a oznámí uchazeči důvody prodlení a
předpokládanou lhůtu, ve které bude rozhodnutí vydáno. Rozhodnutí o ověření odborné
kvalifikace v takovém případě ministerstvo vydá do 7 týdnů od obdržení oznámení, které
splňuje všechny požadavky.

Pokud existuje podstatný rozdíl mezi odbornou kvalifikací hostující osoby a způsobilostí,
která je vyžadována v České republice, a to v takovém rozsahu, že by tento rozdíl mohl
vážně ohrozit život, zdraví nebo bezpečnost osob, může ministerstvo po hostující osobě
požadovat, aby prokázala znalost chybějících teoretických nebo praktických oblastí. Znalost
chybějících teoretických nebo praktických oblastí se prokazuje zejména rozdílovou
zkouškou. Požaduje-li ministerstvo po hostující osobě, aby prokázala znalost chybějících
teoretických nebo praktických oblastí, umožní hostující osobě, aby tuto znalost prokázala ve
lhůtě 15 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o ověření odborné kvalifikace.
Ministerstvo ve lhůtě 5 pracovních dnů od vykonání rozdílové zkoušky tuto zkoušku
vyhodnotí a na základě jejího výsledku vydá rozhodnutí.

