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Nelékařští zdravotničtí pracovníci 
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: 

1. povolení k výkonu odborné praxe trvající maximálně 3 měsíce (§ 89 odst. 2 písm. 
b) zákona č. 96/2004 Sb.) nebo 

2. povolení k výkonu odborné praxe trvající déle než 3 měsíce, maximálně však 
1 rok (§ 89 odst. 2 písm. a) zákona č. 96/2004 Sb.) nebo 

3. uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání (§ 85b zákona 
č. 96/2004 Sb.) podmíněné vykonáním aprobační zkoušky. 

 

Nejrychlejší postup, jak zaměstnat zahraničního pracovníka: 

1. Podat Ministerstvu zdravotnictví žádost o povolení k výkonu odborné praxe na dobu 
maximálně 3 měsíců podle § 89 odst. 2 písm. b) zákona č. 96/2004 Sb. (bez nutnosti 
vyhotovené nostrifikace). 

2. V období 3 měsíců platnosti výše uvedeného povolení vyřídit tzv. nostrifikaci (uznání 
dokladu o zahraničním vzdělání). 

3. V období 3 měsíců platnosti výše uvedeného povolení podat žádost o povolení 
k výkonu odborné praxe na dobu maximálně 1 roku podle § 89 odst. 2 písm. a) 
zákona č. 96/2004 Sb. Toto povolení je možné vydat opakovaně v celkovém součtu 
na dobu maximálně 2 let (§ 89 odst. 3 zákona č. 96/2004 Sb.). O toto povolení je 
možné požádat i bez toho, aniž by pracovníkovi před tím bylo vydáno povolení 
k výkonu odborné praxe na 3 měsíce. 

4. Během platnosti povolení k výkonu odborné praxe na 12 měsíců umožnit 
zahraničnímu pracovníkovi přípravu k aprobační zkoušce a absolvovat ji a podat 
žádost o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání. 

 

https://www.mzcr.cz/povoleni-k-vykonu-odborne-praxe-na-dobu-maximalne-3-mesicu/
https://www.mzcr.cz/povoleni-k-vykonu-odborne-praxe-na-dobu-3-mesicu-az-1-roku/
https://www.mzcr.cz/povoleni-k-vykonu-odborne-praxe-na-dobu-3-mesicu-az-1-roku/
https://www.mzcr.cz/uznani-zpusobilosti-k-vykonu-zdravotnickeho-povolani/
https://www.nconzo.cz/cs/aprobacni-zkouska
https://www.mzcr.cz/povoleni-k-vykonu-odborne-praxe-na-dobu-maximalne-3-mesicu/
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/uznavani-vzdelani
https://www.mzcr.cz/povoleni-k-vykonu-odborne-praxe-na-dobu-3-mesicu-az-1-roku/
https://www.nconzo.cz/cs/aprobacni-zkouska
https://www.mzcr.cz/uznani-zpusobilosti-k-vykonu-zdravotnickeho-povolani/
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nebo 

 

1. Zajistit zahraničnímu pracovníkovi absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu 
např. sanitář (kurz trvající 180 hodin). Získá tak odbornou způsobilost na území ČR 
a nepotřebuje povolení k výkonu odborné praxe od Ministerstva zdravotnictví. 

2. Vyřídit tzv. nostrifikaci (uznání dokladu o zahraničním vzdělání). 

3. Umožnit zahraničnímu pracovníkovi přípravu k aprobační zkoušce a absolvovat ji 
a podat žádost o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání. 

 

Jak vyřídit povolení k výkonu odborné 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: 

1. Pozvání k nabývání odborných nebo praktických zkušeností pod přímým vedením 
na dobu určitou – vystaví poskytovatel zdravotních služeb, který vlastní akreditaci 
podle §45 zákona č. 96/2004 Sb. a také určí pracovníka, který bude vykonávat 
přímé vedení nad zahraničním pracovníkem. Vzor najdete ZDE.  

2. 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. V ideálním případě zaměstnavatel zajistí zdravotní prohlídku a lékařský 
posudek pak poskytne i pro účely podání žádosti. Vzor lékařského posudku najdete 
ZDE.   

3. Doklad o bezúhonnosti – pokud nelze získat doklad prokazující bezúhonnost 
z Ukrajiny, je možné předložit čestné prohlášení o bezúhonnosti. Vzor najdete ZDE. 

https://www.mzcr.cz/category/osetrovatelstvi-a-nelekarska-povolani/vzdelavani-akreditace/akreditovany-kvalifikacni-kurz/
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/uznavani-vzdelani
https://www.mzcr.cz/uznani-zpusobilosti-k-vykonu-zdravotnickeho-povolani/
https://www.mzcr.cz/uznani-zpusobilosti-k-vykonu-zdravotnickeho-povolani/
https://www.mzcr.cz/povoleni-k-vykonu-odborne-praxe-na-dobu-maximalne-3-mesicu/
https://www.mzcr.cz/povoleni-k-vykonu-odborne-praxe-na-dobu-maximalne-3-mesicu/
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2022/03/Vzor_pozvani.docx
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2022/03/VZOR-Doklad-o-zdravotni-zpusobilosti.doc
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2022/03/Cestne_prohlaseni_bezuhonnost-1.docx
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4. Prokázání totožnosti – prokazuje se přiložením kopie např. pasu nebo povolení 
k pobytu apod. 

5. Správní poplatek – na žádost se lepí kolek 500 Kč, který je možné zakoupit na 
pobočkách České pošty. 

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

 

Jak vyřídit povolení k výkonu odborné praxe trvající déle než 3 
měsíce, maximálně však 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: 

1. Pozvání k nabývání odborných nebo praktických zkušeností pod přímým vedením 
na dobu určitou – vystaví poskytovatel zdravotních služeb, který vlastní akreditaci 
podle §45 zákona č. 96/2004 Sb. a také určí pracovníka, který bude vykonávat 
přímé vedení nad zahraničním pracovníkem. Vzor najdete ZDE. 

2. 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. V ideálním případě zaměstnavatel zajistí zdravotní prohlídku a lékařský 
posudek pak poskytne i pro účely podání žádosti. Vzor lékařského posudku najdete 
ZDE .   

3. Doklad o bezúhonnosti – pokud nelze získat doklad prokazující bezúhonnost 
z Ukrajiny, je možné předložit čestné prohlášení o bezúhonnosti. Vzor najdete ZDE. 

4. Doklad o nostrifikaci zahraničního vzdělání (s nostrifikační doložkou nebo 
osvědčením o uznání platnosti) nebo osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání 
(tzv. nostrifikaci). Podrobnosti ZDE. 

https://www.mzcr.cz/povoleni-k-vykonu-odborne-praxe-na-dobu-3-mesicu-az-1-roku/
https://www.mzcr.cz/povoleni-k-vykonu-odborne-praxe-na-dobu-3-mesicu-az-1-roku/
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Vzor-pozvani.docx
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Vzor-doklad-o-zdravotni-zpusobilosti.doc
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Vzor-cestne-prohaseni-o-bezuhonnosti.docx
https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/zvlastni-informace-pro-zadatele-o-nostrifikaci-z-ukrajiny?highlightWords=nostrifikace
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5. Prokázání totožnosti – prokazuje se přiložením kopie např. pasu nebo povolení 
k pobytu apod. 

7. Správní poplatek – na žádost se lepí kolek 500 Kč, který je možné zakoupit na 
pobočkách České pošty. 

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

 
Jak podat žádost o vykonání aprobační zkoušky 

K zajištění aprobačních zkoušek pro nelékařská zdravotnická povolání je Ministerstvem 
zdravotnictví ČR pověřeno Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských 
zdravotnických oborů (NCO NZO) v Brně. 

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

Formulář žádosti a další podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách NCO 
NZO: Aprobační zkouška (nconzo.cz). 

K žádosti je nutné doložit: 

1. Doklad o nostrifikaci zahraničního vzdělání (s nostrifikační doložkou nebo 
osvědčením o uznání platnosti) nebo osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání. 
Podrobnosti ZDE. Nebo v případě žadatelů, 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 sed dokládají ověřené kopie dokladů o získaném zahraničním 
vzdělání (diplom, certifikát, osvědčení nebo vysvědčení) 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. 

https://www.nconzo.cz/cs/aprobacni-zkouska
https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/zvlastni-informace-pro-zadatele-o-nostrifikaci-z-ukrajiny?highlightWords=nostrifikace
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2. Vyplněná žádost s přiloženými doklady se zasílá na adresu: NCO NZO – aprobační 
zkouška, Vinařská 6, 603 00 Brno. 

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů uskutečňuje pro 
uchazeče o aprobační zkoušku přípravné kurzy, které je možné absolvovat formou e-
learningu nebo kontaktní výukou. Kurzy jsou určeny pro cizince ze zemí mimo EU, kteří 
se připravují na aprobační zkoušku (písemnou a ústní ev. I praktickou). Účelem 
nabízených kurzů je prohloubení a doplnění znalostí k přípravě na aprobační zkoušku pro 
výkon povolání a úspěšný vstup do pracovního procesu. 

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů také poskytuje 
kurzy češtiny pro všeobecné a praktické sestry. Kurz je určen všeobecným a praktickým 
sestrám z Ukrajiny k upevnění vědomostí z českého jazyka. Je určen především 
uchazečům o aprobační zkoušku. Kurz je rozdělen do dvou částí, první část je zaměřena 
na obecnou češtinu, zvláště na základní komunikaci v pracovním prostředí. Druhá část 
kurzu je zaměřena na odbornou češtinu a slouží k získání schopnosti porozumění a 
vyjadřování odborných zdravotnických termínů v českém jazyce. 

 
Jak podat žádost o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického 
povolání 

 
Formulář žádosti a další podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách MZ 
ČR: Uznání způsobilosti k výkonu povolání jiného odborného pracovníka – Ministerstvo 
zdravotnictví (mzcr.cz). 

K žádosti je nutné doložit: 

1. Doklady o získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání – diplom nebo 
vysvědčení či osvědčení; 

2. Doklad o nostrifikaci zahraničního vzdělání (s nostrifikační doložkou nebo 
osvědčením o uznání platnosti) nebo osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání 
(tzv. nostrifikaci). Podrobnosti ZDE. 

3. Doklad o zdravotní způsobilosti – prokazuje se lékařským posudkem vydaným na 
základě lékařské prohlídky poskytovatelem pracovnělékařských služeb, případně 

https://www.mzcr.cz/uznani-zpusobilosti-k-vykonu-povolani-jineho-odborneho-pracovnika/
https://www.mzcr.cz/uznani-zpusobilosti-k-vykonu-povolani-jineho-odborneho-pracovnika/
https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/zvlastni-informace-pro-zadatele-o-nostrifikaci-z-ukrajiny?highlightWords=nostrifikace
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registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické 
lékařství. V ideálním případě zaměstnavatel zajistí zdravotní prohlídku a lékařský 
posudek pak poskytne i pro účely podání žádosti. Vzor lékařského posudku najdete 
ZDE.  

4. Doklad o bezúhonnosti – pokud nelze získat doklad prokazující bezúhonnost 
z Ukrajiny, je možné předložit čestné prohlášení o bezúhonnosti. Vzor najdete ZDE. 

5. Prokázání totožnosti – prokazuje se přiložením kopie např. pasu nebo povolení 
k pobytu apod. 

6. Správní poplatek – na žádost se lepí kolek 500 Kč, který je možné zakoupit na 
pobočkách České pošty. 

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

 

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2022/03/VZOR-Doklad-o-zdravotni-zpusobilosti.doc
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2022/03/Cestne_prohlaseni_bezuhonnost-1.docx
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Lékaři, zubní lékaři, farmaceuti 
Ministerstvo zdravotnictví může bez uznání způsobilosti podle § 34 na základě žádosti 
a po prokázání zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti vydat rozhodnutí o povolení 
k výkonu odborné praxe lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta za účelem nabývání 
odborných nebo praktických zkušeností v příslušném oboru specializačního vzdělávání 
nebo v příslušném nástavbovém oboru na dobu určitou pod přímým odborným 
vedením lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta se specializovanou způsobilostí nebo 
zubního lékaře pro činnosti, které je možné vykonávat bez specializované způsobilosti, 
pokud je žadatel pozván do České republiky právnickou osobou vykonávající činnost 
školy zapsané do rejstříku škol a školských zařízení, vysokou školou, výzkumnou institucí 
nebo akreditovaným zařízením podle § 13 odst. 1 písm. a) nebo d) nebo f) zákona č. 
95/2004 Sb., a současně má platné oprávnění k poskytování zdravotních služeb 
v příslušném oboru ve formě lůžkové péče, a to 

1. k výkonu odborné praxe trvající déle než 3 měsíce, maximálně však 1 rok, nebo 

2. k výkonu odborné praxe trvající maximálně 3 měsíce. 

Rozhodnutí může být vydáno, pokud je žadatel pozván do České republiky k výkonu 
odborné praxe za účelem nabývání odborných nebo praktických zkušeností 
v příslušném oboru specializačního vzdělávání nebo v příslušném nástavbovém oboru 
podle zákona č. 95/2004 Sb.: 

• právnickou osobou vykonávající činnost školy zapsané do rejstříku škol a školských 
zařízení nebo 

• vysokou školou nebo 

• výzkumnou institucí nebo 

• akreditovaným zařízením podle § 13 odst. 1 písm. a) nebo d) nebo f) zákona č. 
95/2004 Sb., které má současně platné oprávnění k poskytování zdravotních služeb 
v příslušném oboru ve formě lůžkové péče. 

Akreditovaným zařízením je poskytovatel zdravotních služeb, kterému Ministerstvo 
zdravotnictví udělilo akreditaci k uskutečňování vzdělávacího programu pro: 

• základní kmen, ve kterém je možné se vzdělávat ve specializačním oboru, 
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• obor specializačního vzdělávání 

• nástavbový obor 

Akreditované zařízení musí mít platné oprávnění k poskytování zdravotních služeb 
v příslušném oboru ve formě lůžkové péče. 

Povolení lze vydat pouze na dobu určitou, a to: 

1. povolení k výkonu odborné praxe trvající maximálně 3 měsíce - podle ustanovení 
§ 36 odst. 2 písm. b) zákona č. 95/2004 Sb.- tzv. krátkodobá stáž – toto povolení 
lze vydat pouze jednorázově a žadatel nemusí předkládat tzv. nostrifikaci 
zahraničního vysokoškolského diplomu 

2. povolení k výkonu odborné praxe trvající déle než 3 měsíce, maximálně však 1 
rok podle ustanovení § 36 odst. 2 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.- tzv. dlouhodobá 
stáž; toto povolení lze vydat opakovaně, v celkovém součtu však nejvíce na dobu 
3 let. 

Formulář žádostí je k dispozici na webových stránkách Povolení k výkonu odborné praxe 
na území ČR bez uznání způsobilosti za účelem nabývání odborných nebo praktických 
zkušeností – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz).  

K vyplněné a podepsané žádosti je nutné připojit následující doklady: 

• originál písemného pozvání do ČR k nabývání odborných nebo praktických 
zkušeností; 

• příloha k žádosti dle § 36 odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb. – čestné prohlášení 
ustanovující osobu, která bude v průběhu výkonu odborné praxe provádět nad 
uchazečem přímé odborné vedení 

o kopie dokladu o získání specializované způsobilosti osoby, která bude 
v průběhu výkonu odborné praxe provádět přímé odborné vedení 

o doklad o absolvování minimálně tří leté odborné praxe osoby, která bude 
v průběhu výkonu odborné praxe provádět přímé odborné vedení 

o potvrzení o výši pracovního úvazku osoby, která bude v průběhu výkonu 
odborné praxe provádět přímé odborné vedení 

https://www.mzcr.cz/povoleni-k-vykonu-odborne-praxe-na-uzemi-cr-bez-uznani-zpusobilosti-za-ucelem-nabyvani-odbornych-nebo-praktickych-zkusenosti/
https://www.mzcr.cz/povoleni-k-vykonu-odborne-praxe-na-uzemi-cr-bez-uznani-zpusobilosti-za-ucelem-nabyvani-odbornych-nebo-praktickych-zkusenosti/
https://www.mzcr.cz/povoleni-k-vykonu-odborne-praxe-na-uzemi-cr-bez-uznani-zpusobilosti-za-ucelem-nabyvani-odbornych-nebo-praktickych-zkusenosti/


 

 

 

10 

 

 

o kopie osvědčení o oprávnění k poskytování zdravotních služeb v příslušném 
oboru ve formě lůžkové péče; 

• úředně ověřená a přeložená kopie dokladu o získání způsobilosti k výkonu 
zdravotnického povolání (vysokoškolského diplomu); 

• úředně ověřená kopie dokladu osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání (tzv. 
nostrifikace) podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, v platném 
znění https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/nostrifikace ---- Není 
nutné dokládat k žádosti o vydání povolení k výkonu odborné praxe trvající 
maximálně 3 měsíce – tzv. krátkodobá stáž; 

• originál nebo ověřená kopie dokladu o bezúhonnosti – možné doložit 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; tyto doklady nesmí být starší 3 
měsíců. Nevydává-li stát uvedený ve větě první výpis z evidence trestů nebo 
rovnocenný doklad, nebo nelze-li jej získat, předloží fyzická osoba čestné 
prohlášení o bezúhonnosti, které učinila před notářem v ČR nebo příslušným 
orgánem tohoto státu. Doklad nesmí být při předložení starší 3 měsíců; 

• originál nebo ověřená kopie dokladu o zdravotní způsobilosti – zdravotní 
způsobilost k výkonu odborné praxe lékaře, zubního lékaře, farmaceuta se dokládá 
lékařským posudkem vydaným na základě lékařské prohlídky. Lékařský 
posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné 
praktické lékařství, a není-li, jiný praktický lékař. Doklad nesmí být při předložení 
starší 3 měsíců; 

• prostá kopie dokladu totožnosti (pasu, povolení k pobytu); 

• kolková/é známka/y v úhrnné hodnotě 500,- Kč(nalepit obě části kolkové známky, 
kolková známka, která neobsahuje vrchní nebo spodní část není platná, kolky jsou 
k dostání na všech pobočkách České pošty) 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 – blíže 
webové stránky Povolení k výkonu odborné praxe na území ČR bez uznání 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/nostrifikace
https://www.mzcr.cz/povoleni-k-vykonu-odborne-praxe-na-uzemi-cr-bez-uznani-zpusobilosti-za-ucelem-nabyvani-odbornych-nebo-praktickych-zkusenosti/
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způsobilosti za účelem nabývání odborných nebo praktických zkušeností – 
Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)). 

 

https://www.mzcr.cz/povoleni-k-vykonu-odborne-praxe-na-uzemi-cr-bez-uznani-zpusobilosti-za-ucelem-nabyvani-odbornych-nebo-praktickych-zkusenosti/
https://www.mzcr.cz/povoleni-k-vykonu-odborne-praxe-na-uzemi-cr-bez-uznani-zpusobilosti-za-ucelem-nabyvani-odbornych-nebo-praktickych-zkusenosti/
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