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UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ Z UKRAJINY

Základem 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 osobami, které
nejsou způsobilé k výkonu nelékařského zdravotnického
povolání podle tohoto zákona.



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; pokud nelze získat doklad prokazující 
bezúhonnost z Ukrajiny, je možné předložit čestné prohlášení o 
bezúhonnosti. 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 poskytovatelem pracovnělékařských 
služeb, případně registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb v oboru 
všeobecné praktické lékařství. 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 státem, v němž se FO zdržovala v posledních 3 
letech déle než 6 měsíců; pokud nelze získat doklad prokazující bezúhonnost z 
Ukrajiny, je možné předložit čestné prohlášení o bezúhonnosti. Vzor je 
zveřejněn na webu MZ. 

• Doklad o zdravotní způsobilosti – prokazuje se lékařským posudkem vydaným 
na základě lékařské prohlídky poskytovatelem pracovnělékařských služeb, 
případně registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné 
praktické lékařství. 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.



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 poskytovatelem pracovnělékařských
služeb, případně registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb
v oboru všeobecné praktické lékařství; 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 státem, v němž se FO zdržovala v 
posledních 3 letech déle než 6 měsíců; pokud nelze získat doklad 
prokazující bezúhonnost z Ukrajiny, je možné předložit čestné 
prohlášení o bezúhonnosti; vzor 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. 



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

mailto:Katerina.Pribylova@mzcr.cz
mailto:Miroslava.Mudrlova@mzcr.cz


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;

• v úvodu MZ v části věnované Pomoc pro Ukrajinu.


