Příloha č. 3

Podrobné informace o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického
povolání
Určeno pro nelékařské zdravotnické pracovníky (kromě farmaceutů) ze třetích zemí.
Ministerstvo zdravotnictví může vydat rozhodnutí o uznání způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání žadateli, který úspěšně absolvoval aprobační zkoušku. Hlavními
předpoklady pro uznání je prokázání odborných znalostí, znalosti českého jazyka,
bezúhonnosti a zdravotní způsobilosti.
Žadatel musí vyplnit formulář žádosti o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického
povolání, který je k dispozici na webové stránce:
https://ezp.mzcr.cz/Request/Create?type=SN09ZADOSTROZHODNUTIMIMOEU.
K žádosti je nutné připojit následující doklady:
1. doklad o úspěšně složené aprobační zkoušce;
2. dokladu o získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání – diplom nebo
vysvědčení či osvědčení;
3. rozhodnutí o nostrifikaci zahraničního vzdělání (s nostrifikační doložkou nebo
osvědčením o uznání platnosti) nebo osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání
(tzv. nostrifikaci)
- nedokládají žadatelé, kteří nežádají o uznání 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;
4. doklad o zdravotní způsobilosti - nesmí být při předložení starší 3 měsíců zdravotní způsobilost se prokazuje lékařským posudkem vydaným na základě
lékařské prohlídky poskytovatelem pracovně lékařských služeb, popřípadě
registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické
lékařství, a není-li, jiným poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné
praktické lékařství;
5. doklad o bezúhonnosti - bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence Rejstříku
trestů nebo 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; výpis z
evidence Rejstříku trestů a tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců;
6. doklad o typu pobytu na území České republiky (např. OP, pas s vyznačeným
pobytem, vízem,…).

Všechny přikládané doklady musí být předloženy v originále, případně v úředně ověřené
kopii. Všechny předkládané dokumenty v cizím jazyce musí být předloženy
v originálním znění a v úředně ověřeném překladu do českého jazyka. Překlad vyhotoví
soudní tlumočník (seznam soudních tlumočníků je přístupný na stránkách Ministerstva
spravedlnosti na http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm).
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V případě, že žadatel již v minulosti Ministerstvu zdravotnictví předkládal některý z výše
uvedených dokumentů (zejména doklady o vzdělání a nostrifikaci), je možné požádat
o využití dokladů z předchozího správního řízení.

Pokud žadateli uznal jeho odbornou způsobilost kterýkoliv z členských států EU, absolvování
aprobační zkoušky se nevyžaduje a žadatel dokládá místo dokladu o úspěšně složené
aprobační zkoušce úředně ověřenou kopii (ne originál) překladu dokladu o uznání kvalifikace
vydané některým členským státem EU. Ministerstvo potom postupuje podle hlavy VII zákona
č. 96/2004 Sb. a zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace.

Správní poplatek
Přijetí žádosti o povolení k výkonu odborné praxe podléhá správnímu poplatku ve výši 500,Kč. Jedním ze způsobů úhrady je podání okolkované žádosti (kolková známka lze zakoupit
na pobočkách České pošty) nebo je možné dle zákona o správních poplatcích platbu
provést na účet Ministerstva zdravotnictví. Bankovní poplatky s tím spojené hradí žadatel. Na
účet musí být připsána přesná částka nebo částka jakkoli vyšší. Pokud by byla připsána
částka nižší, správní poplatek by uhrazen nebyl a rozhodnutí by nebylo vydáno. Odhadnout
správnou částku je věcí žadatele. Doplatek na správnou výši je samozřejmě možný, ale jsou
to další poplatky k tíži žadatele.
Nezbytné podklady k provedení převodu:
Číslo účtu MZ pro správní poplatky: 3711-0002528001
Kód banky: 0710
Název banky: Česká národní banka, Praha 1
Mezinárodní kód účtu (IBAN): CZ45 0710 0037 1100 0252 8001
Mezinárodní kód banky (BIC): CNBACZPP
Variabilní symbol: 1111111111
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