POKYNY K VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU
ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU
Žádost vyplňte v PC nebo hůlkovým písmem. Nesprávně, neúplně nebo nečitelně
vyplněná žádost bude vrácena k doplnění.
Bod 1 - Uveďte odpovídající povolání podle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů (§ 5 - § 28).
Důležité upozornění: Jedna žádost slouží k vydání osvědčení k výkonu jednoho
zdravotnického povolání. V případě žádosti o vydání osvědčení pro více zdravotnických
povolání je nutné podat pro každé povolání samostatnou žádost včetně správního poplatku.
Doklady není nutné zasílat duplicitně.
Bod 2 - Kvalifikací se rozumí získání odborné způsobilosti k výkonu povolání stanovené
zákonem č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (ustanovení § 5 až 28).
Bod 3 - Uveďte pouze specializační vzdělávání získané v ČR nebo specializované způsobilosti
již uznané MZ ČR; specializace získaná v jiném členském státě EU je předmětem
samostatného správního řízení na základě písemné žádosti žadatele.
Bod 4 - doložení výkonu zdravotnického povolání
Výkon zdravotnického povolání v případě více zaměstnavatelů lze doložit
a) originálem potvrzení od každého zaměstnavatele samostatně nebo
b) úředně ověřenou kopií dokladu o pracovním poměru (např. pracovní mlouva, dohoda
o rozvázání pracovního poměru, potvrzení o pracovním poměru vydané předchozím
zaměstnavatelem) nebo
c) originálem potvrzení od posledního zaměstnavatele.
Absolvuje-li zdravotnický pracovník praxi v zahraničí, je nutné doložit překlady dokladů
o zahájení a ukončení pracovního poměru jako např. potvrzení o délce pracovního poměru,
pracovní smlouva, dohoda o rozvázání pracovního poměru apod. přeložené do českého jazyka
tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Překlady se nevztahují na doklady
vystavené ve slovenském jazyce.
Uveďte dobu mateřské dovolené matky (rodičovské dovolené otce) a dobu následné
rodičovské dovolené.
U výpisu pracovní neschopnosti uvádějte pouze pracovní neschopnost delší než 6 měsíců.
Osoby samostatně výdělečně činné doloží výkon zdravotnického povolání úředně ověřenou
kopií registrace nestátního zdravotnického zařízení nebo rozhodnutím o udělení oprávnění
k poskytování zdravotních služeb a potvrzením o výkonu zdravotnického povolání (viz 3.
strana žádosti) vlastnoručně stvrzeným svým podpisem a razítkem zařízení.
Důležité upozornění: Žadatelé, kteří nemohou prokázat výkon zdravotnického povolání
v období posledních 10-i let, doloží doklad o úspěšném složení zkoušky, kterou se ověřuje
způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

Bod 5 - doložení účasti na formách celoživotního vzdělávání
Žadatel/ka (zdravotnický pracovník) o vydání osvědčení vypíše vzdělávací aktivity, které
absolvoval/a v posledních 10-i letech předcházejících dni podání této žádosti. Minimální počet
je 40 kreditů z období posledních 10-i let.
Seznam vzdělávacích aktivit potvrdí vedoucí zaměstnanec žadatele/lky. Svým podpisem
nadřízený zaměstnanec stvrzuje, že přehled vykázaných vzdělávacích aktivit žadatele/lky
ověřil z jeho průkazu odbornosti nebo z originálních dokumentů a odpovídá skutečnosti.
Tento seznam doplní žadatel/ka prostými kopiemi potvrzení o účasti na formách celoživotního
vzdělávání, které v seznamu uvádí nebo kopií z průkazu odbornosti.
Vedoucím zaměstnancům potvrdí seznam vzdělávacích aktivit ředitel.
Osoby samostatně výdělečně činné vyplní doklad o absolvovaných vzdělávacích aktivitách
(viz 4. strana žádosti) a doloží jej prostými kopiemi potvrzení o účasti na formách
celoživotního vzdělávání, které v seznamu uvádí nebo kopií z průkazu odbornosti. Pověřená
organizace nebo MZ ČR může v případě pochybností vyžadovat dodatečné předložení
originálů nebo ověřených kopií dokladů o účasti na formách celoživotního vzdělávání.
Žadatelé na mateřské a rodičovské dovolené, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru
a žadatelé v evidenci úřadu práce mohou doložit účast na formách celoživotního vzdělávání
pouze jednotlivými prostými kopiemi potvrzení o účasti nebo kopiemi zápisu z průkazu
odbornosti. Pověřená organizace nebo MZ ČR může v případě pochybností vyžadovat
dodatečné předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o účasti na formách
celoživotního vzdělávání.
Pokud u a bsolvované vzdělávací aktivity pochybujete o výši kreditů, hodnotu kreditů
nevyplňujte. Po posouzení žádosti odpovědnými zaměstnanci pověřené organizace nebo MZ
ČR bude dané vzdělávací aktivitě přiřazena odpovídající hodnota kreditů podle vyhlášky
č. 423/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
V případě pochybností si odpovědný zaměstnanec pověřené organizace nebo MZ ČR vyžádá
ověřené doklady a může rovněž v případě potřeby uznat i jiný náhradní důkaz (např. při ztrátě
potvrzení o účasti kopii seznamu účastníků, kopii programu, kde je žadatel/ka mezi aktivními
účastníky apod.)
Publikace článků nebo knih musí být přesně citovány v souladu s platnou normou.
Odborná praxe (dále jen „odborná stáž“ – viz § 91a zákona č. 96/2004 Sb., ve znění
pozdějších ředpisů): uvést datum, adresu pracoviště, zaměření stáže (je možné doplnit prostou
kopií zápisu v průkazu dbornosti). Při účasti na odborné stáži v zahraničí se za akreditované
pracoviště považuje pracoviště schválené pro vzdělávání podle příslušných zahraničních
právních předpisů, které je nutné doložit.
Výzkum: uvést název a číslo výzkumného úkolu, název grantové agentury, datum jeho
dokončení, oponovanou závěrečnou zprávu, potvrzení, zda byl adatel nositelem grantu,
řešitelem, spoluřešitelem.
Za metodiku je považován standard nebo nový postup, jehož použití při poskytování
zdravotní péče byl schválen ministerstvem nebo jiným ústředním orgánem státní správy.

Pro zápočet kreditů za tvorbu metodiky je nutné doložit doklad o schválení vystavený
ministerstvem nebo jiným ústředním orgánem státní správy.
Důležité upozornění: Žadatelé, kteří nedokládají potvrzení o absolvovaných vzdělávacích
aktivitách, musí doložit doklad o úspěšném složení zkoušky, kterou se ověřuje způsobilost
k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.
Bod 6 – zastoupení zplnomocněnou osobou
V případě, že si přejete ve věci žádosti o vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání
bez dborného dohledu být zastoupen/a jinou osobou (např. vystavené rozhodnutí žádáte
zaslat na adresu rodinného příslušníka), je nutné k žádosti přiložit úředně ověřenou plnou
moc, tzv. „zplnomocnění“ a kontaktní údaje na zplnomocněnou osobu (žádost o zastoupení
zplnomocněnou osobou).
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