
UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ U 

NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH 

PRACOVNÍKŮ 

Z UKRAJINY

Ing. Bc. Kateřina Přibylová

Oddělení uznávání kvalifikací

Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání

3.6.2022



UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ Z UKRAJINY

Právním předpokladem je § 92 zákona č. 96/2004 Sb.

Je zakázáno vykonávat nelékařské zdravotnické povolání

… na území České republiky osobami, které nejsou

způsobilé k výkonu tohoto povolání … podle tohoto

zákona, a to i dočasně nebo příležitostně.

Zakázáno je rovněž užívání označení odbornosti (např.

profesní označení všeobecná sestra, dentální hygienistka

apod.) osobami, které nejsou způsobilé k výkonu

nelékařského zdravotnického povolání podle tohoto

zákona.

PŘED ZAMĚSTNÁNÍM NEBO ZAHÁJENÍM VÝKONU

POVOLÁNÍ JE NUTNÉ MÍT ROZHODNUTÍ

MNISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ



UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ Z UKRAJINY

Každý nelékařský zdravotnický pracovník, který získal vzdělání

mimo Evropskou unii (Ukrajina) a který přichází vykonávat toto

povolání na území České republiky, musí mít platné rozhodnutí

Ministerstva zdravotnictví o:

a) povolení k výkonu odborné praxe trvající maximálně 3

měsíce (§ 89 odst. 2 písm. b) zákona č. 96/2004 Sb.) nebo

b) povolení k výkonu odborné praxe trvající déle než 3 měsíce,

maximálně 1 rok (§ 89 odst. 2 písm. a) zákona č. 96/2004 Sb.)

nebo

c) uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání (§

85b zákona č. 96/2004 Sb.) podmíněné vykonáním aprobační

zkoušky.



ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ K VÝKONU ODBORNÉ 

PRAXE

Povolení k výkonu oborné praxe není vázáno na úspěšně vykonanou

aprobační zkoušku.

§ 89 odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb.

Ministerstvo může vydat rozhodnutí o povolení k výkonu odborné

praxe zdravotnického pracovníka na území České republiky pod

přímým vedením na dobu určitou, pokud je žadatel pozván do České

republiky

• právnickou osobou, vykonávajících činnost školy zapsané do rejstříku škol a

školských zařízení,

• vysokou školou,

• výzkumnou institucí, nebo

• akreditovaným zařízením podle zákona č. 96/2004 Sb.,

k předávání nebo nabývání odborných nebo praktických zkušeností,

a to na dobu trvající

a) déle než 3 měsíce, maximálně však na dobu 1 roku, nebo

b) maximálně 3 měsíce.



ODBORNÁ PRAXE TRVAJÍCÍ MAXIMÁLNĚ 3 MĚSÍCE

Formulář žádosti a další podrobné informace jsou k dispozici na webových 
stránkách MZ ČR: Povolení k výkonu odborné praxe na dobu maximálně 3 

měsíců – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz). 

K žádosti je nutné doložit:

• Pozvání k nabývání odborných nebo praktických zkušeností pod přímým
vedením na dobu určitou – vystaví poskytovatel zdravotních nebo sociálních
služeb, který vlastní akreditaci podle §45 zákona č. 96/2004 Sb. a také určí
pracovníka, který bude vykonávat přímé vedení nad ukrajinským
zdravotnickým pracovníkem. Vzor pozvání je zveřejněn na webu MZ.

• Doklad o bezúhonnosti – výpis z rejstříku trestů nebo obdobný doklad
vydaný státem jehož je FO občanem a státy, ve kterých se fyzická osoba
zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě déle než 6 měsíců; pokud daný
stát takový doklad nevydává, může být tento doklad nahrazen čestným
prohlášením. Vzor čestného prohlášení je zveřejněn na webu MZ.

https://www.mzcr.cz/povoleni-k-vykonu-odborne-praxe-na-dobu-maximalne-3-mesicu/


ODBORNÁ PRAXE TRVAJÍCÍ MAXIMÁLNĚ 3 MĚSÍCE

K žádosti je nutné doložit:

• Doklad o zdravotní způsobilosti – prokazuje se lékařským posudkem
vydaným na základě lékařské prohlídky. Vzor lékařského posudku je
zveřejněn na webu MZ.

• Doklad totožnosti – prokazuje se přiložením prosté kopie např. pasu nebo
povolení k pobytu, udělené dočasné ochrany apod.

• Doklad o uhrazeném správním poplatku – nalepená kolková známka v
hodnotě 500,- Kč nebo doklad o úhradě poplatku bankovním převodem.



ODBORNÁ PRAXE TRVAJÍCÍ MAXIMÁLNĚ 3 MĚSÍCE

Vyplněná žádost s přiloženými doklady se zasílá na adresu: Ministerstvo 
zdravotnictví, Vinařská 6, 603 00 Brno. 

Na základě doložení požadovaných dokladů je rozhodnutí vydáváno ve 

lhůtě do 30 dnů. 

Určeno pro poskytovatele zdravotních nebo sociálních služeb, kteří jsou 

akreditovaným zařízením podle § 45 zákona č. 96/2004 Sb. pro: 

• obory specializačního vzdělávání, 

• akreditovaný kvalifikační kurz, 

• certifikovaný kurz, 

• praktické vyučování v akreditovaných zdravotnických 

bakalářských studijních oborech pro přípravu porodních 

asistentek. 

Osoba vykonávající přímé vedení může vykonávat toto vedení 

pouze u jednoho ukrajinského zaměstnance.



ODBORNÁ PRAXE TRVAJÍCÍ MAXIMÁLNĚ 1 ROK

Formulář žádosti a další podrobné informace jsou k dispozici na webových 
stránkách MZ ČR: Povolení k výkonu odborné praxe na dobu 3 měsíců až 1 

roku – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)

K žádosti je nutné doložit: 

• Doklad o nostrifikaci zahraničního vzdělání - nostrifikační doložka nebo
osvědčení o uznání platnosti v případě jiného než zahraničního
vysokoškolského vzdělání anebo osvědčení o uznání vysokoškolského
vzdělání.

• Pozvání k nabývání odborných nebo praktických zkušeností pod přímým
vedením na dobu určitou – vystaví poskytovatel zdravotních nebo
sociálních služeb, který vlastní akreditaci podle §45 zákona č. 96/2004 Sb. a
také určí pracovníka, který bude vykonávat přímé vedení nad ukrajinským
zdravotnickým pracovníkem. Vzor pozvání je zveřejněn na webu MZ.

https://www.mzcr.cz/povoleni-k-vykonu-odborne-praxe-na-dobu-3-mesicu-az-1-roku/


ODBORNÁ PRAXE TRVAJÍCÍ MAXIMÁLNĚ 1 ROK

K žádosti je nutné doložit: 

• Doklad o bezúhonnosti – výpis z rejstříku trestů nebo obdobný doklad vydaný
státem jehož je FO občanem a státy, ve kterých se fyzická osoba zdržovala v
posledních 3 letech nepřetržitě déle než 6 měsíců; pokud daný stát takový
doklad nevydává, může být tento doklad nahrazen čestným prohlášením. Vzor
čestného prohlášení je zveřejněn na webu MZ.

• Doklad o zdravotní způsobilosti – prokazuje se lékařským posudkem vydaným 
na základě lékařské prohlídky. Vzor lékařského posudku je zveřejněn na webu 
MZ.

• Doklad totožnosti – prokazuje se přiložením prosté kopie např. pasu nebo 
povolení k pobytu, udělené  dočasné ochrany apod. 

• Doklad o uhrazeném správním poplatku – nalepená kolková známka v hodnotě 
500,- Kč nebo doklad o úhradě poplatku bankovním převodem.



ODBORNÁ PRAXE TRVAJÍCÍ MAXIMÁLNĚ 1 ROK

Vyplněná žádost s přiloženými doklady se zasílá na adresu: Ministerstvo 
zdravotnictví, Vinařská 6, 603 00 Brno. 

Na základě doložení požadovaných dokladů je rozhodnutí vydáváno ve 

lhůtě do 30 dnů. 

Určeno pro poskytovatele zdravotních nebo sociálních služeb, kteří jsou 

akreditovaným zařízením podle § 45 zákona č. 96/2004 Sb. pro: 

• obory specializačního vzdělávání, 

• akreditovaný kvalifikační kurz, 

• certifikovaný kurz, 

• praktické vyučování v akreditovaných zdravotnických bakalářských 

studijních oborech pro přípravu porodních asistentek. 

Osoba vykonávající přímé vedení může vykonávat toto vedení pouze u 

jednoho ukrajinského zaměstnance.

Takové rozhodnutí lze vydat opakovaně, v úhrnu však na dobu 

maximálně 24 měsíců.



ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ K VÝKONU ODBORNÉ 

PRAXE

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ:

Nejsou čteny pokyny k vyplnění u žádosti nebo na webu MZ.

a) doklad o zdravotní způsobilosti je doložen výpisem ze 

zdravotnické dokumentace, nikoliv lékařským posudkem,

b) předložený doklad o zdravotní způsobilosti je starší 3 měsíců,

c) předložený doklad o bezúhonnosti je starší 3 měsíců,

d) je předložen doklad o bezúhonnosti z ČR a chybí doklad o 

bezúhonnosti ze státu, jehož je žadatel občanem,

e) není předloženo pozvání k předávání nebo nabývání 

odborných nebo praktických zkušeností,

f) není uvedena osoba přímého vedení odborné praxe nebo je 

osoba uvedena, ale je již vedena jako osoba přímého vedení 

odborné praxe jiného žadatele.



UZNÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI

Uznání způsobilosti je vázáno na úspěšně vykonanou

aprobační zkoušku. Hlavními předpoklady pro uznání

způsobilosti je prokázání odborných znalostí

(nostrifikací zahraničního vzdělání), bezúhonnosti,

zdravotní způsobilosti a znalosti českého jazyka.

Formulář žádostí je k dispozici v systému EZP a další
podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách MZ
ČR: Uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání –

Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)

https://www.mzcr.cz/uznani-zpusobilosti-k-vykonu-zdravotnickeho-povolani/


UZNÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI 

K žádosti o uznání způsobilosti je nutné doložit následující

doklady:

• úředně ověřená kopie (ne originál) překladu dokladu o

získaném zahraničním vzdělání – diplom nebo vysvědčení

či osvědčení;

• úředně ověřená kopie (ne originál) dokladu o tzv.
nostrifikaci zahraničního vzdělání - nostrifikační doložka
nebo osvědčení o uznání platnosti v případě jiného než
zahraničního vysokoškolského vzdělání anebo osvědčení o uznání
vysokoškolského vzdělání;

• originál nebo ověřená kopie dokladu o zdravotní způsobilosti
ne starší 3 měsíců – prokazuje se lékařským posudkem
vydaným na základě lékařské prohlídky; vzor lékařského posudku
je zveřejněn na webu MZ; nepředkládat výpis ze zdravotnické
dokumentace



UZNÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI 

• originál nebo ověřená kopie dokladu o bezúhonnosti ne
starší 3 měsíců – výpis z rejstříku trestů nebo obdobný doklad
vydaný státem jehož je FO občanem a státy, ve kterých se
fyzická osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě déle
než 6 měsíců; pokud daný stát takový doklad nevydává, může být
tento doklad nahrazen čestným prohlášením; Vzor čestného
prohlášení je zveřejněn na webu MZ.

• prostá kopie dokladu totožnosti - prokazuje se přiložením
prosté kopie např. pasu nebo povolení k pobytu, udělené
dočasné ochrany apod.;

• uhrazený správní poplatek – nalepená kolková známka v
hodnotě 500,- Kč nebo doklad o úhradě poplatku bankovním
převodem; pokyny pro platbu bankovním převodem jsou

zveřejněny na webu MZ;

• doklad o složené aprobační zkoušce – vydávaný NCO

NZO bezprostředně po složení poslední ústní části

aprobační zkoušky.



UZNÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI – MIMO EU

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ:

Nejsou čteny pokyny k vyplnění u žádosti nebo na webu 

MZ.

a) doklad o zdravotní způsobilosti je doložen výpisem ze

zdravotnické dokumentace, nikoliv lékařským

posudkem,

b) předložený doklad o zdravotní způsobilosti a

bezúhonnosti jsou starší 3 měsíců,

c) je předložen doklad o bezúhonnosti z ČR a chybí

doklad o bezúhonnosti ze státu, jehož je žadatel

občanem,

d) není předložen doklad o vykonané aprobační

zkoušce,

e) nejsou předloženy nostrifikace a diplom s vědomím,

že již byly v předchozích žádostech doloženy několikrát

a chybí žádost o využití těchto dokladů z

předchozích žádostí žadatele.



INFORMACE ZVEŘEJNĚNÉ NA WEBOVÝCH 

STRÁNKÁCH MZ

V souvislosti s konfliktem na Ukrajině jsou zveřejňovány informace:

• v českém i ukrajinském jazyce, určené pro samotné ukrajinské

zdravotníky i poskytovatele zdravotních nebo sociálních služeb;

• v části týkající se odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání

Uznávání kvalifikací získaných mimo členské státy EU – Ministerstvo 

zdravotnictví (mzcr.cz)

https://www.mzcr.cz/category/osetrovatelstvi-a-nelekarska-povolani/priznavani-a-uznavani-kvalifikaci/uznavani-kvalifikaci-ziskanych-mimo-clenske-staty-eu/


V souvislosti s konfliktem na Ukrajině jsou zveřejňovány 

informace:

• v českém i ukrajinském jazyce, určené pro samotné ukrajinské 

zdravotníky i poskytovatele zdravotních nebo sociálních služeb;

• v úvodu MZ v části věnované Pomoc pro Ukrajinu

Informace pro občany /Інформація для громадян України –

Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)

https://www.mzcr.cz/category/ukrajina/ukrajina-informace-pro-obcany/
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UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ Z EU

VÝKON NELÉKAŘSKÉHO ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ

• Státní příslušníci členských států EU, kteří získali vzdělání v

některém členském státě EU mohou v České republice

vykonávat zdravotnické povolání jako:

o hostující osoby nebo

o usazené osoby



UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ Z EU

Usazenou osobou se rozumí státní příslušník členského

státu EU, který vykonává na území České republiky

zdravotnické povolání soustavně.

Hostující osobou se rozumí státní příslušník členského

státu EU, který je usazen na území jiného členského státu

než České republiky a na území České republiky

vykonává zdravotnické povolání dočasně nebo

příležitostně.



UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ Z EU –

USAZENÁ OSOBA

Proces uznávání zahrnuje:

• uznávání odborné kvalifikace: uznání odborné způsobilosti a

specializované způsobilosti získané v EU, dílčí část uznání,

první fáze procesu uznávání,

• uznávání jiné způsobilosti: uznání zdravotní způsobilosti,

bezúhonnosti a ověření znalosti českého jazyka v rozsahu

nezbytně nutném k výkonu příslušného zdravotnického povolání,

dílčí část uznání, druhá fáze procesu uznávání,

• uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území

ČR: konečné rozhodnutí, které jediné opravňuje určitou

osobu zaměstnat se na území ČR a začít vykonávat

zdravotnické povolání, podmíněno splněním dvou předchozích

uznání, řízení o uznávání může probíhat jako společné řízení o

třech fázích nebo jako samostatné řízení, není-li splněna některá

podmínka jsou žadateli vydány rozhodnutí pouze na ty

skutečnosti, které splnil.



UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ Z EU – USAZENÁ 

OSOBA

K žádosti o uznání usazené osoby je nutné přiložit: vše pouze v

prostých kopiích

• doklad totožnosti,

• doklad osvědčujícího státní příslušnost (dokládá se pouze v případě,

že tato skutečnost nevyplývá z dokladu totožnosti),

• doklad o změně jména spolu s jeho překladem (např. oddací list),

• doklad o zdravotní způsobilosti spolu s jeho překladem – nesmí být

při předložení starší 3 měsíců, zdravotní způsobilost se prokazuje

lékařským posudkem vydaným na základě lékařské prohlídky,



UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ Z EU – USAZENÁ 

OSOBA

• doklad o bezúhonnosti spolu s jeho překladem – nesmí být při

předložení starší 3 měsíců – tzn. výpis z rejstříku trestů nebo výpis z

obdobné evidence vydaný státem, jehož je fyzická osoba občanem a

státy, ve kterých se fyzická osoba zdržovala v posledních 3 letech

nepřetržitě déle než 6 měsíců nebo odpovídající doklad vydaný

příslušným orgánem daného státu; pokud daný stát takový doklad

nevydává, může být tento doklad nahrazen čestným prohlášením,

• doklad/y 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, doklad o vzdělání absolvovaném v českém nebo

slovenském jazyce nebo jiný doklad prokazující znalost českého jazyka;

v případě, že žadatel některý z uvedených dokladů nevlastní, uvede

tuto skutečnost ve formuláři žádosti a znalost českého jazyka ověří MZ

pohovorem; doklad se nevyžaduje u státních příslušníků Slovenské

republiky,



UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ Z EU – USAZENÁ 

OSOBA

U VS a PA

Doklady o odborné kvalifikaci zahrnující doklad o dosažené kvalifikaci, tj. diplom nebo

vysvědčení či osvědčení, včetně jeho dodatku a dále

• doklad osvědčující rovnocennost vzdělání se směrnicí č. 2005/36/ES (vydává MZ

nebo profesní komora); tento doklad může být nahrazen samotným diplomem, který je

uveden v příloze 5.2.2. (pro všeobecné sestry) a 5.5.2. (pro porodní asistentky) nebo

• doklad osvědčující tzv. nabytá práva - u dokladů o dosažené kvalifikaci, které nejsou

neuvedeny v příloze 5.2.2. (pro všeobecné sestry) a 5.5.2. (pro porodní asistentky)

směrnice č. 2005/36/ES, stačí předložit doklad o výkonu povolání všeobecné sestry

nebo porodní asistentky po dobu nejméně 3 let nepřetržitě v posledních 5

kalendářních letech.

U ostatních NLZ povolání

Doklady o odborné kvalifikaci zahrnující:

• doklad o dosažené kvalifikaci, tj. diplom nebo vysvědčení či osvědčení, včetně jeho

dodatku, a dále

• doklad o obsahu, rozsahu a struktuře absolvovaného vzdělání – vystavený

vzdělávací institucí, vzdělávací program, učební plán, transcript of trainning, curriculum

apod.



UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ Z EU –

USAZENÁ OSOBA

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ:

Nejsou čteny pokyny k vyplnění u žádosti nebo na 

webu MZ.

a) doklad o zdravotní způsobilosti je doložen výpisem ze 

zdravotnické dokumentace, nikoliv lékařským 

posudkem,

b) předložený doklad o zdravotní způsobilosti je starší 3 

měsíců,

c) předložený doklad o bezúhonnosti je starší 3 měsíců,

d) je předložen doklad o bezúhonnosti pouze ze státu, 

jehož je žadatel občanem a už chybí doklad o 

bezúhonnosti ze státu/ů, ve kterých se fyzická 

osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě 

déle než 6 měsíců,

e) nejsou předkládány doklady prokazující znalost 

českého jazyka,



UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ Z EU –

USAZENÁ OSOBA

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY OZNÁMENÍ

Nejsou čteny pokyny k vyplnění u žádosti nebo na 

webu MZ.

f) není předložen doklad o rovnocennosti vzdělání se 

směrnicí č. 2005/36/ES nebo nabytých právech v 

případě VS a PA,

g) není předložen doklad o struktuře, obsahu a 

rozsahu vzdělání v případě NLZP vyjma VS a PA.



Děkuji za pozornost.

Kontakty:

Ministerstvo zdravotnictví

Oddělení uznávání kvalifikací

Vinařská 6

603 00 Brno

Ing. Bc. Kateřina Přibylová

+420 543 559 553, Katerina.Pribylova@mzcr.cz

Ing. Miroslava Mudrlová

+420 543 559 557, Miroslava.Mudrlova@mzcr.cz
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