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o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k 
výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k 
výkonu činností související s poskytováním 
zdravotní péče a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických 
povoláních)

platnost od 1.4. 2004 



Zákon upravuje
podmínky získávání způsobilosti k výkonu 
zdravotnického povolání a k výkonu činností
souvisejících s poskytováním zdravotní péče

celoživotní vzdělávání zdravotnických 
pracovníků a vzdělávání jiných odborných 
pracovníků

podmínky uznávání způsobilosti k výkonu 
zdravotnického povolání pro státní
příslušníky členských států EU. 



Způsobilost k výkonu povolání
zdravotnického pracovníka a jiného 
odborného pracovníka

odborná způsobilost

zdravotní způsobilost

bezúhonnost



Obsahem žádosti o osvědčení
jsou:
U zdravotnického pracovníka, který požádal o vydání
osvědčení do 18 měsíců ode dne získání
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, 
doklady o:

získané způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání v příslušném 
oboru 

zdravotní způsobilosti

bezúhonnosti



U ostatních zdravotnických pracovníků, kteří
požádali o vydání osvědčení po uplynutí 18 
měsíců ode dne získání způsobilosti k 
výkonu zdravotnického povolání :

základní doklady

doklady o výkonu zdravotnického povolání v 
příslušném oboru minimálně 1 rok z období
posledních 6 let v rozsahu minimálně poloviny 
stanovené pracovní doby nebo 

minimálně 2 roky výkonu zdravotnického
povolání z období posledních 6 let v rozsahu 
minimálně pětiny stanovené týdenní pracovní doby a 
dále získání 40 kreditů z celoživotního vzdělávání



Doklady o složení zkoušky, kterou se 
ověřuje způsobilost k výkonu 
příslušného povolání bez odborného 
dohledu v souladu s nejnovějšími 
poznatky v oboru, pokud zdravotnický 
pracovník nesplnil výše uvedené
podmínky.

Vyhláška č. 394/2004



§ 66

Osvědčením k výkonu zdravotnického 
povolání bez odborného dohledu se 

získává oprávnění

k výkonu povolání bez odborného                      
dohledu

k vedení praktického vyučování ve        
studijních oborech, akreditovaných 
kvalifikačních kurzech, specializačním
vzdělávání a v certifikovaných kurzech



§ 67

Ministerstvo vydá osvědčení zdravotnickému 
pracovníkovi na základě jeho písemné
žádosti, pokud splnil podmínky pro výkon 
povolání bez odborného dohledu stanovené
tímto zákonem

To se nevztahuje na státní příslušníky 
členských států Evropské unie, u nichž
osvědčení nahrazuje rozhodnutí ministerstva 
o uznání odborné způsobilosti k výkonu 
zdravotnického povolání



§ 68

Osvědčení se vydává na období 6 let

Ministerstvo rozhodne o vydání osvědčení do 
30 dnů, v případě konání zkoušky do 90 dnů
po obdržení žádosti

Zdravotnický pracovník, který získal 
osvědčení, může ke svému označení
odbornosti připojit též označení

„Registrovaný/á“



§ 69 - 70

Platnost osvědčení může být zdravotnickému 
pracovníkovi prodloužena, jsou-li splněny 
dané podmínky na období dalších 6 let,
pokud požádá o jeho prodloužení nejpozději
120 dnů před skončením platnosti osvědčení

Ministerstvo rozhodne o zamítnutí nebo 
odejmutí osvědčení, jestliže zdravotnický 
pracovník nesplňuje nebo přestal splňovat 
podmínky pro jeho vydání



Podání žádosti

Upravuje zákon č. 500/2004 Sb., o 
správním řádu

účinnost dne 1. 1. 2006



§ 37 odst. 6

Podání se činí u správního orgánu

Podání je učiněno dnem, kdy tomuto 
orgánu došlo



§ 40  počítání času

Řízení vázáno na lhůtu

nezapočítává se do běhu lhůty den, kdy        
došlo ke skutečnosti určující počátek

konec lhůty připadá na sobotu,neděli nebo  
svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší
příští pracovní den



§ 44, 45   zahájení řízení

Řízení zahájeno dnem, kdy žádost došla 
věcně a místně příslušnému správnímu 
orgánu

Nemá-li žádost předepsané náležitosti, 
poskytne správní orgán k odstranění
přiměřenou lhůtu (do 30 dnů)



Do 2 let ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona 
není osvědčení podmínkou 
pro výkon povolání bez 
odborného dohledu



V přechodném období :
se dle § 96 zákona č.96/2004 Sb. určuje délka platnosti 

osvědčení na základě délky odborné praxe v 
posledních 6-ti letech a účasti na celoživotním 

vzdělávání

Na 6 let bude vydáno osvědčení těm 
žadatelům, kteří prokáží minimálně 3 roky
výkonu zdravotnického povolání z období
posledních 6 let v rozsahu minimálně
poloviny stanové týdenní pracovní doby a 
účast na celoživotním vzdělávání



Na 5 let bude vydáno osvědčení těm 
žadatelům, kteří prokáží minimálně 1
rok výkonu zdravotnického povolání z 
období posledních 6 let v rozsahu 
minimálně poloviny stanovené týdenní
pracovní doby nebo 2 roky výkonu
zdravotnického povolání z období
posledních 6 let v rozsahu minimálně
pětiny stanovené týdenní pracovní
doby 

Na 4 roky v ostatních případech



Přechodná ustanovení § 96 odst. 1

Získání odborné způsobilosti podle 
dřívějších právních předpisů:

rozdílová zkouška podle vyhlášky č. 
77/1981Sb. (přechod z oboru do oboru) 



www.nconzo.cz



Adresa detašovaného 
pracoviště:

Ministerstvo zdravotnictví
Odbor vzdělávání,uznávání kvalifikací
nelékařských zdravotnických oborů a 
ošetřovatelství – uznávací jednotka 

Brno 
Vinařská 6

603 00  BRNO



Pracoviště Registru
zřízeno 1.5.2004

Náklady na zřízení neslo NCO NZO Brno
9 odborně vyškolených pracovníků
Plně vybavené pracoviště
V březnu 2005 zaveden dvousměnný 
provoz
Vytvořen soubor standardů a auditů pro              
pracovníky Registru       

Vytvořeny jasné linie odpovědnosti jednotlivců
i týmu



Vytvořena informační linka 
tel. č. 543 559 354

Vytvořena informační emailová adresa
registr@nconzo.cz

Vytvořeny aktuální www stránky na adrese            
NCO NZO Brno

Vybudována specializovaná spisovna k               
uložení vyřízených žádostí

Zabezpečení všech prostorů, které jsou 
určené ke správě dat


