
Vznik Registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu 
zdravotnického povolání  bez odborného dohledu a hostujících osob 
(dále jen „Registr“) je dán zákonem č. 96/2004 Sb., o podmínkách 
získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravot-
nických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním 
zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 96/2004 Sb.“).

V Registru, který je součástí Národního zdravotnického informač-
ního systému, jsou zpracovávány údaje o nelékařských zdravot-
nických pracovnících, kterým bylo vydáno Osvědčení k výkonu 
zdravotnického povolání bez odborného dohledu. 

Dnem 22. dubna 2011 vstoupil v platnost a nabyl účinnosti zákon 
č. 105/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 634/ 2004 Sb., o správních poplat-
cích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „malá novela“). Účelem 
aktuálních změn s dlouhodobější perspektivou je zejména:
•  zjednodušit a zpřesnit právní úpravu a snížit administrativní 

náročnost, a to zejména s přihlédnutím k řízením o žádosti 
o prodloužení platnosti osvědčení k výkonu povolání bez odbor-
ného dohledu, 

•  prodloužit registrační období na 10 let, 
•  výrazně snížit správní poplatek při podání žádosti o vydání 

osvědčení nebo prodloužení platnosti osvědčení k výkonu 
zdravotnického povolání bez odborného dohledu a 

•  odstranit některé technické chyby, které nastaly novelou z roku 
2008.

Odstranění tvrdosti zákona
Ministr zdravotnictví může v odůvodněných případech na základě 
písemné žádosti podané zdravotnickým pracovníkem nebo jiným 
odborným pracovníkem rozhodnout o odstranění tvrdosti v pří-
padech:
•  přiznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, 

nebo
•  vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odbor-

ného dohledu.
„Malá novela“ zakotvuje tuto možnost jako výjimečné a běžným 
okolnostem se vymykající řešení. Odstranění tvrdosti zákona může 
být užito teprve po vyčerpání řádných opravných prostředků správ-
ního řádu, a to ve stanovených případech, pro které se v zákoně 
nenalezne přijatelné řešení. Formulář žádosti nebude stanoven.

REGISTRACE

Hlavním cílem registrace nelékařských zdravotnických povolání je 
ochrana veřejnosti založená na principu celoživotního vzdělávání 
zdravotnických pracovníků. Průběžné obnovování, zvyšování, 
prohlubování a doplňování vědomostí, dovedností a způsobilosti 
zdravotnických pracovníků vede ke zvyšování kvality ošetřovatelské 
péče a jiných činností s tím souvisejících. Vysoká kvalita poskyto-

vané péče napomáhá ke zvyšování úrovně a prestiže nelékařských 
zdravotnických povolání.

Držitelé osvědčení mohou užívat označení registrovaný/á, a proto 
je vhodné, aby veřejnost seznamovali s jeho významem. Jen tak 
mohou vyzvednout význam registrace pro naše pacienty, klienty 
a podtrhnout snahu o poskytování co nejlepší péče.

Registrace, respektive vydávání Osvědčení k výkonu zdravotnického 
povolání bez odborného dohledu, je dobrovolný akt, záleží na 
osobním rozhodnutí každého zdravotnického pracovníka. Pokud 
zdravotnický pracovník nezískal osvědčení a registraci, vykonává 
příslušné zdravotnické povolání pod odborným dohledem zdravot-
nického pracovníka způsobilého k výkonu činností bez odborného 
dohledu.

CO JE NUTNÉ K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ 
K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBOR-
NÉHO DOHLEDU po nabytí účinností zákona č. 105/2011 Sb., 
kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb. a zákon č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

•  podat čitelně vyplněnou žádost opatřenou kolkem v hodnotě 
100,– Kč. 

Obsahem žádosti jsou:
1.  úředně ověřené doklady o způsobilosti, které opravňují zdra-

votnického pracovníka k výkonu příslušného zdravotnického 
povolání – platí pro žadatele do 18 měsíců ode dne získání 
způsobilosti (absolventi VOŠZ a kvalifikačních vysokoškolských 
studijních programů).

U ostatních zdravotnických pracovníků jsou dále obsahem 
žádosti:
2.   výpis dosavadní zdravotnické praxe z období posledních 10 let 

potvrzené zaměstnavatelem v rozsahu min. 1 rok v úvazku min. 
poloviny stanovené týdenní pracovní doby nebo min. 2 roky 
v úvazku min. pětiny stanovené týdenní pracovní doby.

Absolvuje-li zdravotnický pracovník praxi v zahraničí, je nutné 
doložit překlad pracovní smlouvy do českého jazyka tlumočníkem 
zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Překlady se nevztahují 
na doklady vystavené ve slovenském jazyce.
Osoby samostatně výdělečně činné nebo vlastníci živnostenského 
listu výkon zdravotnického povolání doloží úředně ověřenou kopií 
registrace nestátního zdravotnického zařízení nebo živnostenským lis-
tem. Absolventi SZŠ dokládají 3 roky výkonu příslušného povolání.

3.  doklad o absolvovaných vzdělávacích aktivitách v hodnotě 
40 kreditů z období posledních 10let.

Doložení účasti na formách celoživotního vzdělávání je možné 
předložit:
•  souhrnným výpisem o absolvovaných vzdělávacích aktivitách 

a doloženými prostými kopiemi potvrzení účasti na formách 

celoživotního vzdělávání. Nadřízený pracovník stvrzuje svým 
podpisem, že přehled vykázaných vzdělávacích aktivit žadatele 
ověřil v jeho průkazu odbornosti nebo z originálních doku-
mentů – platné pro žadatele v zaměstnaneckém poměru.

•  jednotlivými prostými kopiemi potvrzení o účasti nebo kopiemi 
zápisů v průkazu odbornosti – platné pro osoby samostatně 
výdělečně činné, žadatele na mateřské a rodičovské dovolené 
a v evidenci úřadu práce.

V případě pochybností si odpovědný zaměstnanec 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 žadatel byl mezi přednášejícími apod.).

Obsahem žádosti nejsou doklady o zdravotní způsobilosti 
a bezúhonnosti (kontrola přechází na zaměstnavatele v případě 
zaměstnanců nebo na krajské úřady či živnostenské úřady v pří-
padě OSVČ).

Kam žádost zaslat?
Řádně vyplněnou žádost společně se všemi náležitostmi odešlete 
na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, Uznávací jednotka Brno 
„REGISTRACE“, Vinařská 6, 603 00 Brno.

Osvědčení se vydává na období 10 let, má podobu Rozhodnutí 
a nabývá právní moci uplynutím odvolací lhůty. Odvolací lhůta 
činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 
Přesné datum počátku a konce registračního období lze zjistit 
v on-line náhledu.

Hostující osoby se zapíší do Registru na dobu 1 roku.

Zdravotnický pracovník uvedený v Registru je povinen neprodleně 
písemně oznámit změny údajů správci Registru.

Při ztrátě osvědčení je možné písemně požádat Uznávací jednotku 
MZ ČR o vystavení duplikátu. Žádost je nutné opatřit kolkem 
v hodnotě 100,– Kč.

PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI OSVĚDČENÍ

Platnost osvědčení může být zdravotnickému pracovníkovi prodlou-
žena na období dalších 10 let, pokud požádá o jeho prodloužení 
nejpozději  60 dnů před skončením platnosti již vydaného osvěd-
čení a jsou-li splněny podmínky dle § 67 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to:

•  odborná způsobilost – pouze v případě odlišností od skutečností 
již v Registru evidovaných – doklady o zvyšování či prohlubo-
vání kvalifikace. Žadatel má možnost využít práva § 6 odst. 2 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, tzn. že dotčená osoba 
může požádat MZ ČR o vyhledání potřebných údajů ze své 
úřední evidence, kterou samo vede. 
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že nastane potřeba ověřit si údaje ve vztahu k „malé novele“ (např. 
u krajských úřadů), lze pro tyto účely využívat on-line náhled Regis-
tru, kde bude elektronicky technickým opatřením zabezpečeno 
promítnutí prodloužení platnosti osvědčení.

ZKOUŠKA K VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ

Zkouškou se ověřuje způsobilost k výkonu nelékařského povolání 
bez odborného dohledu v souladu s nejnovějšími poznatky v oboru 
a koná se na základě žádosti před zkušební komisí MZ ČR. Je veřejně 
přístupná pouze pro zdravotnické pracovníky.

Průběh zkoušky upravuje dle § 71 zákona č. 96/2004 Sb., v platném 
znění, prováděcí předpis vyhlášky č. 189/2009 Sb. a Nařízení vlády 
č. 184/2009, o stanovení výše úhrad za zkoušky.

Podání žádosti o zkoušku je samostatné správní řízení – k žádosti 
o registraci je nutné doložit již doklad o úspěšném složení 
zkoušky.

Zkouškou k vydání osvědčení nelze nahradit předepsanou speciali-
zaci ani podmínku prokázání 3 let výkonu zdravotnického povolání 
dle jednotlivých ustanovení zákona č. 96/2004 Sb., v platném znění 
(týká se především absolventů SZŠ). Bez splnění těchto podmínek 
nelze vydat osvědčení ani registraci prodloužit.

Písemné přihlášky ke zkoušce k vydání osvědčení se předkládají 
na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, Uznávací jednotka Brno, 
Zkouška – Osvědčení, Vinařská 6, 603 00 Brno.

Formulář žádosti o zkoušku k vydání osvědčení, termíny, otázky ke 
zkouškám, doporučenou literaturu a další informace  naleznete na 
www.mzcr.cz nebo www.nconzo.cz – registr – zkouška. 

V případě, že se žadatel o zkoušku k vydání osvědčení z jakého-
koli důvodu nemůže na vypsaný termín dostavit, musí se písemně 
omluvit.

DŮLEŽITÉ INFORMACE A ODKAZY

Informační linka Registru – 543 559 354, 358.
e-mailová adresa: registr@nconzo.cz, zkouska@nconzo.cz.

MZ ČR – www.mzcr.cz – Odborník/zdravotník – Vzdělávání a uzná-
vání kvalifikací – Registrace zdravotnických pracovníků 
NCO NZO Brno – www.nconzo.cz – registr.
Na uvedených www stránkách naleznete on-line odkazy na platné 
právní předpisy, formuláře a odpovědi na konkrétní dotazy k nelé-
kařským zdravotnickým povoláním.

Vydalo MZ ČR ve spolupráci s NCO NZO Brno v roce 2011.

•  výkon zdravotnického povolání minimálně 1 rok v rozsahu 
minimálně poloviny stanovené týdenní pracovní doby nebo 
minimálně 2 roky v rozsahu minimálně pětiny týdenní pracovní 
doby z posledních 10 let

•  získání 40 kreditů z celoživotního vzdělávání z posledních 
10 let, nebo

•  doklad o složení zkoušky, kterou se ověřuje způsobilost 
k výkonu příslušného povolání.

Pokud žadatel vlastní osvědčení pro několik povolání, je nutné pro 
každé poslat samostatnou žádost opatřenou 100,– Kč kolkem.

Dle § 96 odst. 7 zákona č. 96/2004 Sb., nemuseli zdravotničtí pra-
covníci do dvou let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tzv. 
přechodné období do 31. 3. 2006) prokazovat některé podmínky 
k získání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odbor-
ného dohledu, např.:
•  3 roky výkonu zdravotnického povolání u absolventů středních 

zdravotnických škol
•  specializovanou způsobilost u zdravotnických pracovníků, kteří 

jsou způsobilí k výkonu zdravotnického povolání bez odbor-
ného dohledu po získání odborné a specializované způsobilosti 
(např. § 8 – radiologický asistent a § 24 – fyzioterapeut výše 
jmenovaného zákona).

K prodloužení platnosti osvědčení je již nutné tyto skutečnosti 
doložit.

Zdravotnický pracovník, který podal uvedenou žádost ve stano-
vené lhůtě, je do dne nabytí právní moci rozhodnutí o prodloužení 
osvědčení považován ze zákona za způsobilého k výkonu povolání 
bez odborného dohledu.

Přechodná ustanovení „malé novely“

Řízení o vydání nebo prodloužení platnosti osvědčení k výkonu 
zdravotnického povolání bez odborného dohledu,  která nebyla 
pravomocně ukončena do dne nabytí účinnosti novely, tedy do 
22. dubna 2011, se dokončí podle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění 
účinném do dne nabytí účinnosti novely. V těchto případech bude 
sice v rozhodnutích uvedena doba platnosti osvědčení na období 
6 let, ale doba platnosti osvědčení vydaných v řízeních podle před-
cházející věty se však prodlužuje „automaticky“ o 4 roky.

U osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného 
dohledu platných ke dni 22. dubna 2011, se doba platnosti prodlu-
žuje automaticky o 4 roky.

Toto prodloužení platnosti osvědčení nastává ze zákona a registro-
vaný nelékařský zdravotnický pracovník  si o „automatické“ pro-
dloužení nemusí dodatečně žádat. Taktéž Ministerstvo zdravotnictví 
nebude individuálně potvrzovat prodloužení platnosti. V případě, 


