UZNÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ PRO
OSOBY S DOSAŽENÝM VZDĚLÁNÍM MIMO ČLENSKÉ ZEMĚ EVROPSKÉ UNIE
Každý nelékařský zdravotnický pracovník, který získal vzdělání mimo Evropskou unii a který
přichází vykonávat toto povolání na území České republiky, musí mít platné rozhodnutí
Ministerstva zdravotnictví o:
a) povolení k výkonu odborné praxe (§ 89 odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb.) nebo
b) uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání (§ 85b zákona č. 96/2004 Sb.)
podmíněné vykonáním aprobační zkoušky nebo
c) uznání způsobilosti k výkonu povolání jiného odborného pracovníka (§ 85a zákona
č. 96/2004 Sb.) podmíněné ověřením znalosti českého jazyka.

POVOLENÍ K VÝKONU ODBORNÉ PRAXE NA ÚZEMÍ ČR NA DOBU URČITOU
pro nelékařská zdravotnická povolání podle ustanovení § 89 zákona č. 96/2004 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví může na základě žádosti vydat podle § 89 zákona č. 96/2004
Sb. rozhodnutí o povolení k výkonu odborné praxe na dobu určitou za účelem nabývání
odborných a praktických zkušeností pro činnosti, které je možné vykonávat pod přímým
vedením zdravotnického pracovníka v příslušném povolání. Rozhodnutí se vydává pouze
nelékařským zdravotnickým pracovníkům a nikoliv jiným odborným pracovníkům.
Rozhodnutí může být vydáno, pokud je žadatel pozván do České republiky k výkonu
odborné praxe za účelem nabývání odborných nebo praktických zkušeností:
 právnickou osobou vykonávající činnost školy zapsané do rejstříku škol a školských
zařízení nebo
 vysokou školou nebo
 výzkumnou institucí nebo
 akreditovaným zařízením podle § 45 zákona č. 96/2004 Sb.
Délka odborné praxe může být:
 trvající maximálně 3 měsíce nebo
 trvající déle než 3 měsíce, ale maximálně 1 rok.
Formulář žádosti je k dispozici v aplikaci EZP (evidence zdravotnických pracovníků):
https://ezp.mzcr.cz/Request/Create?type=SN13NADOBUURCITOU
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.
Podání žádosti 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 je nutné připojit následující doklady:
 originál písemného pozvání do ČR k nabývání odborných nebo praktických
zkušeností včetně podpisu oprávněné osoby a razítka;
 ověřenou kopii (ne originál) překladu dokladu o získání způsobilosti k výkonu
nelékařského zdravotnického povolání – diplom či vysvědčení;
 ověřenou kopii rozhodnutí o nostrifikaci zahraničního vzdělání (s nostrifikační
doložkou nebo osvědčením o uznání platnosti) nebo osvědčení o uznání
vysokoškolského vzdělání (tzv. nostrifikaci);
 originál nebo ověřená kopie dokladu o zdravotní způsobilosti - lékařský posudek o
zdravotní způsobilosti, nesmí být při předložení starší 3 měsíců;
 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;
 prostá kopie dokladu totožnosti (pas, OP, pobyt, vízum,…);
 ověřenou kopii oddacího listu či doklad o změně příjmení (v případě, že žadatel
změnil příjmení od příjmení uvedeného na dokladu o vzdělání);
 kolek v hodnotě 500,- 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).
Veškeré výše uvedené doklady musí být doloženy v českém 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.
Kontaktní osoby za Ministerstvo zdravotnictví:
 Ing. Bc. Kateřina Přibylová (katerina.pribylova@mzcr.cz)
 Ing. Miroslava Mudrlová (miroslava.mudrlova@mzcr.cz)

UZNÁNÍ ZPŮSOBILOSTI K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ
pro nelékařská zdravotnická povolání podle ustanovení § 85b zákona č. 96/2004 Sb.

Určeno pro nelékařské zdravotnické pracovníky (kromě farmaceutů), kteří nejsou osobami
uvedenými v § 73 odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb. nebo pro osoby, které nezískaly odbornou
kvalifikaci v členském státě EU, tj. pro státní příslušníky České republiky a cizí státní
příslušníky, kteří získali odbornou způsobilost ve státě mimo Evropskou unii, mimo smluvní
stát Dohody o Evropském hospodářském prostoru či mimo Švýcarskou konfederaci.

Uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání je vázáno na úspěšně vykonanou
aprobační zkoušku. Hlavními předpoklady pro uznání je prokázání odborných znalostí,
znalosti českého jazyka, bezúhonnosti a zdravotní způsobilosti.
Formulář žádosti je k dispozici v aplikaci EZP (evidence zdravotnických pracovníků)
https://ezp.mzcr.cz/Request/Create?type=SN09ZADOSTROZHODNUTIMIMOEU
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.
K vyplněné a podepsané žádosti o uznání je nutné doložit následující doklady:
 originál nebo ověřená kopie dokladu o úspěšně složené aprobační zkoušce;
 ověřená kopie (ne originál) překladu dokladu o získání způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání – diplom nebo vysvědčení či osvědčení;
 ověřená kopie rozhodnutí o nostrifikaci zahraničního vzdělání (s nostrifikační
doložkou nebo osvědčením o uznání platnosti) nebo osvědčení o uznání
vysokoškolského vzdělání (tzv. nostrifikaci)
- nedokládají žadatelé, kteří žádají o uznání pro povolání řidiče vozidla zdravotnické
záchranné služby, ošetřovatele, maséra ve zdravotnictví/nevidomého a slabozrakého
maséra ve zdravotnictví, zubní instrumentářky, řidiče zdravotnické dopravní služby,
autoptického laboranta a sanitáře;
 originál nebo ověřená kopie dokladu o zdravotní způsobilosti - nesmí být při
předložení starší 3 měsíců - zdravotní způsobilost se prokazuje 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 - 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;
 prostá kopie dokladu o typu pobytu na území České republiky (např. OP, pas s
vyznačeným pobytem, vízem,…);
 kolek v hodnotě 500,- 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).
Pokud žadateli uznal jeho odbornou způsobilost kterýkoliv z členských států EU, absolvování
aprobační zkoušky se nevyžaduje a žadatel dokládá místo dokladu o úspěšně složené
aprobační zkoušce úředně ověřenou kopii (ne originál) překladu dokladu o uznání kvalifikace
vydané některým členským státem EU. Ministerstvo potom postupuje podle hlavy VII zákona
č. 96/2004 Sb. a zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace.
Veškeré výše uvedené doklady musí být doloženy v českém 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.

Podání žádosti 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

APROBAČNÍ ZKOUŠKA
podle ustanovení § 85b zákona č. 96/2004 Sb. a podle vyhlášky č. 189/2009 Sb.

Aprobační zkouška ověřuje teoretické vědomosti, znalost systému zdravotnictví v České
republice a schopnost odborně se vyjadřovat v českém jazyce v rozsahu nezbytně nutném
k výkonu zdravotnického povolání. Na úspěšně vykonanou aprobační zkoušku je vázáno
uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky.
Ministerstvo zdravotnictví pověřilo vedením agendy týkající se zajištění aprobačních zkoušek
pro nelékařská zdravotnická povolání Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských
zdravotnických oborů (NCO NZO) v Brně.
Veškeré informace k aprobačním zkouškám společně se seznamem zkušebních otázek
k ústní odborné zkoušce a přehledem doporučené literatury jsou dostupné na adrese:
http://www.nconzo.cz/web/guest/aprobacni-zkouska
Formulář žádosti o vykonání aprobační zkoušky je k dispozici v aplikaci EZP (evidence
zdravotnických pracovníků):
https://ezp.mzcr.cz/Request/Create?type=SN08PRIHLASKAAPROBACNIZKOUSKA
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;
5. zaslat kompletní žádost, včetně požadovaných příloh na adresu uvedenou v žádosti.
K vyplněné a podepsané žádosti o vykonání aprobační zkoušky je nutné doložit
následující doklady:
 ověřené kopie dokladů o získaném zahraničním vzdělání – diplom, certifikát,
osvědčení nebo vysvědčení, apod.;
 ověřená kopie rozhodnutí o nostrifikaci zahraničního vzdělání (s nostrifikační
doložkou nebo osvědčením o uznání platnosti) nebo osvědčení o uznání
vysokoškolského vzdělání - nedokládají žadatelé, kteří žádají o vykonání
aprobační zkoušky pro povolání řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby,





ošetřovatele, maséra ve zdravotnictví/nevidomého a slabozrakého maséra ve
zdravotnictví, zubní instrumentářky, řidiče zdravotnické dopravní služby,
autoptického laboranta a sanitáře;
ověřené kopie dokladů poskytující informace o délce studia, rozsahu
teoretické a praktické přípravy, znalostech a dovednostech, které žadatel v
průběhu studia získal, a činnostech, ke kterým získal oprávnění - dokládají
žadatelé, kteří žádají o vykonání aprobační zkoušky pro povolání řidiče
vozidla
zdravotnické
záchranné
služby,
ošetřovatele,
maséra
ve
zdravotnictví/nevidomého a slabozrakého maséra ve zdravotnictví, zubní
instrumentářky, řidiče zdravotnické dopravní služby, autoptického laboranta
a sanitáře;
prostou kopii oddacího listu či jiného dokladu o změně příjmení (v případě, že
žadatel změnil příjmení).

Veškeré níže uvedené doklady musí být doloženy v českém 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.
Aprobační zkouška se člení na 3 na sebe navazující části:
První částí jsou dva písemné testy:
prvním testem se ověřují odborné znalosti;
druhým testem se ověřují znalosti systému zdravotnictví a základů práva ve vztahu
k poskytování zdravotní péče v České republice;
Oba testy je možné vykonat v českém, anglickém, francouzském, německém nebo ruském
jazyce. Úspěšné absolvování písemných testů je předpokladem pro vykonání praktické části.
Po úspěšném složení písemné části je uchazeči vydáno potvrzení.
1)
-

2) Druhou částí je praktická:
Praktickou část aprobační zkoušky uchazeč vykoná jejím absolvováním pod přímým
vedením zdravotnického pracovníka v příslušném povolání, který písemně zhodnotí, zda
byla praktická část aprobační zkoušky vykonána úspěšně. Praktická část aprobační zkoušky
probíhá u poskytovatele zdravotních služeb, popřípadě u poskytovatele sociálních služeb.
Úspěšné absolvování praktické části je předpokladem pro vykonání ústní zkoušky, která
následuje v nejbližším možném termínu.
Délka praktické části pro jednotlivá povolání
radiologický fyzik, odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě
léčivých přípravků, odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví,
biomedicínský inženýr, fyzioterapeut, zrakový terapeut, klinický psycholog,
klinický logoped, specialista tradiční čínské medicíny, behaviorální analytik

60

všeobecná sestra, porodní asistentka, ergoterapeut, radiologický asistent,
zdravotní laborant, zdravotně-sociální pracovník, optometrista, ortoptista,
asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, ortotik-protetik, nutriční terapeut,
zubní technik, dentální hygienistka, zdravotnický záchranář, farmaceutický
asistent, biomedicínský technik, radiologický technik, adiktolog, dětská sestra,
terapeut tradiční čínské medicíny, asistent behaviorálního analytika, psycholog
ve zdravotnictví, logoped ve zdravotnictví

40

laboratorní asistent, ortoticko-protetický technik, nutriční asistent, asistent
zubního technika, praktická sestra, behaviorální technik

30

řidič vozidla zdravotnické záchranné služby, ošetřovatel, masér ve
zdravotnictví, nevidomý a slabozraký masér ve zdravotnictví, zubní
instrumentářka, řidič zdravotnické dopravní služby, autoptický laborant, sanitář

14

3) Třetí částí je ústní odborná zkouška:
Ústní odbornou zkouškou se ověřují odborné znalosti, případně schopnost vyjadřovat se
v českém jazyce. Ústní odborná zkouška se koná pouze v českém jazyce před zkušební
komisí jmenovanou ministrem zdravotnictví.
Realizace aprobační zkoušky a doporučené postupy pro uchazeče:
a) Podání žádosti o nostrifikaci (absolventi jiného než vysokoškolského zahraničního
studia, podává se na příslušný krajský úřad nebo na Ministerstvo školství) nebo
o osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání (absolventi vysokoškolského
zahraničního studia, podává se na vysokou školu, která vzdělává obsahově obdobný
studijní program nebo na Ministerstvo školství. Tento doklad nedokládají žadatelé,
kteří žádají o vykonání aprobační zkoušky pro povolání řidiče vozidla zdravotnické
záchranné služby, ošetřovatele, maséra ve zdravotnictví/nevidomého a slabozrakého
maséra ve zdravotnictví, zubní instrumentářky, řidiče zdravotnické dopravní služby,
autoptického laboranta a sanitáře.
b) Příprava dokladů poskytujících informace o délce studia, rozsahu teoretické
a praktické přípravy, znalostech a dovednostech, které žadatel v průběhu studia získal,
a činnostech, ke kterým získal oprávnění. Připravují žadatelé, kteří žádají o vykonání
aprobační zkoušky pro povolání řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby,
ošetřovatele, maséra ve zdravotnictví/nevidomého a slabozrakého maséra ve
zdravotnictví, zubní instrumentářky, řidiče zdravotnické dopravní služby, autoptického
laboranta a sanitáře.
c) Podání žádosti o vykonání aprobační zkoušky s požadovanými doklady alespoň 50
dní před termínem konání aprobační zkoušky.
d) NCO NZO potvrdí termín nejméně 30 kalendářních dnů před dnem konáním aprobační
zkoušky a zašle uchazeči pozvání k vykonání písemné části společně s pokyny.
e) Absolvování testu odborných znalostí písemné části aprobační zkoušky. V případě
úspěšného absolvování tohoto testu pokračuje uchazeč absolvováním testu ověřujícího
znalost systému zdravotnictví a základů práva ve stejný den. Po úspěšném absolvování
obou testů obdrží uchazeč potvrzení o absolvování písemné části aprobační zkoušky.
f) Podání „Informace o záměru uchazeče absolvovat praktickou část aprobační
zkoušky“ - http://www.nconzo.cz/c/document_library/get_file?uuid=571a4861-05594077-900b-f63da3e1676b&groupId=10900. K informaci je nutné doložit doklad
o bezúhonnosti a zdravotní způsobilosti a potvrzení o absolvování písemné části
aprobační zkoušky. Na základě této podané informace vystaví Ministerstvo zdravotnictví
rozhodnutí o povolení k výkonu zdravotnického povolání na území ČR pod přímým
vedením pro vykonání praktické části aprobační zkoušky.
g) Kontaktování hodnotitele (zdravotnického pracovníka v příslušném povolání), který
písemně zhodnotí, zda byla praktická část aprobační zkoušky vykonána úspěšně a toto
hodnocení zašle na NCO NZO.
h) Pozvání k vykonání poslední - ústní části aprobační zkoušky společně s pokyny.
i) Absolvování ústní části aprobační zkoušky. Po úspěšném absolvování poslední části
aprobační zkoušky vydá Ministerstvo zdravotnictví uchazeči doklad o složení aprobační
zkoušky.
j) Podání žádosti o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání dle § 85b
odst. 4 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Kontaktní osoba:
 Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO)
o Bc. Věra Okénková (sekretariat.regulace@nconzo.cz, telefon: 543 559 511)

UZNÁNÍ ZPŮSOBILOSTI K VÝKONU POVOLÁNÍ
PRACOVNÍKA podle ustanovení § 85a zákona č. 96/2004 Sb.

JINÉHO

ODBORNÉHO

Výkonem povolání jiného odborného pracovníka se rozumí provádění činností, které
přímo souvisejí s poskytováním zdravotní péče. Činnosti, které jsou součástí výkonu
zdravotní péče, vykonává jiný odborný pracovník pouze pod odborným dohledem nebo
přímým vedením v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem a jako
zaměstnanec poskytovatele zdravotních služeb.
Jde nejčastěji o absolventy studia matematicko-fyzikálního zaměření, přírodovědného
zaměření (biologického, fyzikálního nebo chemického zaměření, včetně veterinárního
lékařství a farmacie), elektrotechnického zaměření nebo pedagogického zaměření a také
psychology, logopedy, oftalmopedy, sociální pracovníky a pracovní terapeuty – podrobněji v
§ 43 odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb.
Uznání způsobilosti k výkonu povolání jiného odborného pracovníka je vázáno na nostrifikaci
zahraničního vzdělání, prokázání zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti a na ověření
schopnosti se odborně vyjadřovat v českém jazyce. Jiní odborní pracovníci nevykonávají
aprobační zkoušku.
Formulář žádosti je k dispozici v aplikaci EZP (evidence zdravotnických pracovníků):
https://ezp.mzcr.cz/Request/Create?type=SN09ZADOSTROZHODNUTIMIMOEU
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.
K vyplněné a podepsané žádosti o uznání je nutné doložit následující doklady:
 ověřená kopie (ne originál) překladu dokladu o získání způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání – diplom nebo vysvědčení či osvědčení;
 ověřená kopie rozhodnutí o nostrifikaci zahraničního vzdělání (s nostrifikační
doložkou nebo osvědčením o uznání platnosti) nebo osvědčení o uznání
vysokoškolského vzdělání (tzv. nostrifikaci);
 originál nebo ověřená kopie dokladu o zdravotní způsobilosti - nesmí být při
předložení starší 3 měsíců - zdravotní způsobilost se prokazuje 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 - 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;
 prostá kopie dokladu o typu pobytu na území České republiky (např. OP, pas s
vyznačeným pobytem, vízem,…);
 prohlášení o znalosti českého jazyka v rozsahu nezbytně nutném pro výkon povolání
jiného odborného pracovníka v České republice podle § 82 odst. 1 zákona



č. 96/2004 Sb., (doklad o jazykové zkoušce z českého nebo slovenského jazyka nebo
doklad o vzdělání absolvované v českém nebo slovenském jazyce nebo doklad
prokazující znalost českého jazyka v rozsahu nezbytně nutném pro výkon povolání
jiného odborného pracovníka). V případě, že žadatel některý z uvedených dokladů
nevlastní, ověří znalost českého jazyka uchazeče Ministerstvo zdravotnictví
pohovorem.;
kolek v hodnotě 500,-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).

Veškeré výše uvedené doklady musí být doloženy v českém 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.
Podání žádosti 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

PILOTNÍ PROJEKT "ZVLÁŠTNÍ POSTUPY PRO VYSOCE KVALIFIKOVANÉ
ZAMĚSTNANCE Z UKRAJINY“
Pilotní projekt je v prvé řadě projektem Ministerstva průmyslu a obchodu. Ministerstvo
zdravotnictví v rámci tohoto projektu přijímá žádosti o zařazení do projektu týkající se
zdravotnických pracovníků.
Cílem projektu je dosáhnout pro uchazeče o zaměstnání z Ukrajiny časových úspor při
vyřizování žádostí o zaměstnanecké nebo modré karty na zastupitelském úřadě ČR
v Kyjevě na Ukrajině (dále jen „ZÚ“). Roční kvóta činní 500 obsaditelných míst.
Pokud je budoucí zaměstnavatel zařazen do projektu nemusí uchazeči o zaměstnání žádat
o termín pohovoru na ZÚ, ale naopak je ze strany ZÚ aktivně osloven.
V rámci projektu jsou vyřizovány i žádosti o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem rodinným
rodinných příslušníků kvalifikovaných zaměstnanců, kteří se rovněž relokují. Realizace
projektu je zajištěna plně v souladu s platnými právními předpisy. Přijaté žádosti
o zaměstnanecké nebo modré karty se následně vyřizují v zákonem stanovených lhůtách
a v souladu se všemi zákonnými požadavky.

Společnost (poskytovatel zdravotních služeb) se do projektu hlásí již s konkrétním
uchazečem ukrajinské státní příslušnosti. Do projektu bude zařazen na základě
vyhodnocení žádosti Ministerstvem zdravotnictví. V případě splnění stanovených podmínek
vydá Ministerstvo zdravotnictví zaměstnavateli potvrzení o zařazení do projektu a informuje
spolugestory - MPO, MZV, MV a MPSV o zařazení do projektu. Po zařazení do projektu je
uchazeč o zaměstnání (zdravotnický pracovník) osloven ze strany ZÚ v Kyjevě.
Kritéria pro účast ukrajinského zdravotnického pracovníka (uchazeče) v projektu:
 ukrajinská státní příslušnost;
 rozhodnutí o uznání rovnocennosti nebo platnosti dokladu o zahraničním vzdělání
ukrajinského zdravotnického pracovníka (tzv. nostrifikaci vydanou krajským úřadem
nebo Magistrátem hlavního města Prahy) nebo osvědčení o uznání vysokoškolského
vzdělání ukrajinského zdravotnického pracovníka (vydané každou vysokou školou
v ČR, která sama daný obor vzdělává);


rozhodnutí o povolení k výkonu odborné praxe na území ČR vydané Ministerstvem
zdravotnictví podle § 89 zákona č. 96/2004 Sb. (více informací na webových stránkách
MZ ČR).

Povolení vydané podle § 89 zákona č. 96/2004 Sb. k výkonu zdravotnického povolání je
platné po dobu 12ti měsíců. Během této doby má ukrajinský zdravotnický pracovník časový
prostor pro vykonání aprobační zkoušky a pro podání žádosti o uznání způsobilosti
k výkonu zdravotnického povolání (více informací na webových stránkách MZ ČR).
Kritéria pro zařazení zaměstnavatele (poskytovatele zdravotnických služeb) do projektu a
veškeré další potřebné informace týkající se nelékařských zdravotnických povolání jsou
k dispozici na webových stránkách MZ ČR:
http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/pilotni-projekt-zvlastni-postupy-pro-vysocekvalifikovane-zamestnance-z-ukrajiny_3765_3.html

Žádost o zařazení do projektu a požadované přílohy se zasílají na email:
projektukrajinazdravotnictvi@mzcr.cz

