
Příloha č.1 
Informace KVVOPZ  k zákonu č.96/2004 Sb. 

 
Vzhledem k častým dotazům na způsob získání osvědčení k výkonu zdravotnického 
povolání bez odborného dohledu (dále jen osvědčení) považuje KVVOPZ  a její odborná 
asociace klinické biochemie podat následující informaci: 
Problematika získání osvědčení je upravena zákonem č. 96/2004 Sb., hl.VI, par. 66 a násl. a 
par. 96, odst. 6. 
Podle tohoto zákona jsou atestovaní vysokoškoláci-nelékaři povinni požádat o vydání 
osvědčení (a zaregistrovat se u MZ ČR) do dvou let od nabytí účinnosti zákona, tj. do 31. 
března 2006. Do té doby není k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu 
osvědčení podmínkou. 
Tato informace není výkladem zákona a doporučuje se, aby se každý ve svém vlastním 
zájmu se zněním zákona seznámil. Jeho plné znění lze najít na elektronické adrese 
MVČR www.mvcr.cz/2003/rady/sbirka_rady.html. 
 
 
Za KVVOPZ 
 
RNDr. Dagmar Gotzmannová    RNDr. Miloš Pollak 
prezidentka      za asociaci klinické biochemie 
 
listopad 2004 
 
DODATEK: 
Výbor České společnosti klinické biochemie považuje vzhledem k častým dotazům za potřebné 
rozšířit výše uvedenou informaci o praktický návod, pro názornost a usnadnění orientace si proto 
dovoluje citovat výtah z textu a odkazy zveřejněné na webové stránce (http://www.nconzo.cz/) 
Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů kam se žádost o vydání 
Osvědčení s příslušnou dokumentací zasílá na adresu:  

NCO NZO 
Vinařská 6, 656 02 Brno 
telefon (+420) 543 559 111, fax (+420) 543 211 177 

 
Žádost o vydání Osvědčení 
Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
tyto řádky na naší internetové stránce vznikly jako ohlas na desítky telefonátů, které 
přijímáme na Registru v Brně. Protože vám chceme vaši cestu k získání Osvědčení k výkonu 
zdravotnického povolání bez odborného dohledu (dále jen Osvědčení) a následné registraci 
usnadnit, dovolujeme si zde uvést několik doporučení.  
V zákoně 96/2004 Sb., v paragrafech 66–72, jsou uvedeny předpoklady pro získání 
Osvědčení. Znalost těchto paragrafů a postupné seznámení se zákonem je pro všechny 
pracovníky nelékařských profesí nutností.  
Žádost o vydání Osvědčení s dalšími příslušnými formuláři získáte na internetových 
stránkách Ministerstva zdravotnictví (www.mzcr.cz), formuláře si můžete rovněž stáhnout z  
našeho serveru www.nconzo.cz. Jsou zde také uvedeny přesné instrukce k jeho vyplnění. 
Každá stránka (7 stran celkem) obsahuje v rohu dole jméno a příjmení žadatele. Prosíme o 
jeho vyplnění pro snadnější manipulaci s vaší žádostí.  
 
Jak postupovat při vyplňování žádosti 
• Všechny řádky a údaje na základním formuláři vyplňte čitelně. U OSVČ vyplňte adresu 

zaměstnavatele adresou vaší firmy (neustále dohledáváme) a doložte ověřenou kopií 
registrace nestátního zdravotnického zařízení nebo ověřenou kopií živnostenského listu.  

• Pokud nevíte, jak přesně označit svou kvalifikaci pro získání způsobilosti k výkonu 
povolání, je za jednotlivými povoláními uvedeno číslo paragrafu ze zákona č. 96/2004, 
kde naleznete přesný výklad.  



• Pro zdravotnické povolání, jehož výkon chcete provádět bez odborného dohledu, musíte 
být kvalifikován/a podle výše uvedeného zákona.  

• Chcete-li získat Osvědčení pro dvě zdravotnická povolání, stačí vyplnit pouze jednu 
žádost. Je nutné si ale uvědomit, že pro obnovení registrace bude nutné splnit příslušnou 
zdravotnickou praxi pro každé povolání a získat 40 kreditních bodů, rovněž pro každé 
povolání.  

• Podle délky odborné praxe, celoživotního vzdělávání se podle paragrafu 96 zákona 
č. 96/2004 určuje délka platnosti osvědčení a následné registrace. Proto vás žádáme o 
velmi pečlivé vyplnění výpisu dosavadní praxe včetně rozsahu úvazku. Uvádějte přesné 
rozmezí vaší praxe (s přesností na měsíce).  

• Ve formuláři – doklad o absolvovaných vzdělávacích aktivitách – je nutný pouze jejich 
výčet. Počet kreditů v této přechodné dvouleté době není zohledňován.  

• Pracovníci, kteří byli registrováni u odborných společností budou zvýhodněni tím, že jim 
bude vydáno Osvědčení na 6 roků. Tuto registraci je nutno doložit úředně ověřenou kopií 
Osvědčení o řádné registraci. (pozn. ČSKB: výklad tohoto bodu bude předmětem dalšího 
upřesnění). 

Důležité: nezasílejte originály vašich dokladů o kvalifikaci, ale jejich úředně ověřené 
kopie.  
 
Co je potřebné k vydání osvědčení a následné registraci 
• Vyplněný formulář o sedmi stranách s nalepeným kolkem v hodnotě 500 Kč, s potvrzenou 

praxí a vzdělávacími aktivitami. U OSVČ je nutné k vyplněným formulářům přiložit čestné 
prohlášení o pravdivosti údajů a ověřenou registraci nestátního zdravotnického zařízení 
nebo živnostenského listu.  

• Originál nebo ověřenou kopii potvrzení o zdravotní způsobilosti s razítkem praktického 
nebo závodního lékaře.  

• Originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z rejstříku trestů.  
• Úředně ověřenou kopii dokladu o získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání.  
 
Související právní předpisy 
Zákon 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských 
zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o 
změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) 
Vyhláška 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu 
zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických 
pracovníků 
Vyhláška 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných 
odborných pracovníků 
Vyhláška 470/2004 Sb., kterou se stanoví seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují 
zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a k výkonu 
povolání dalšího zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka, druhy, četnost a 
obsah lékařských prohlídek a náležitosti lékařského posudku (o zdravotní způsobilosti k 
výkonu povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka 
 
Žádost o vydání Osvědčení – základní formuláře včetně pokynů (8 stran) jsou k dispozici 
ke stažení na adrese: 
http://www.nconzo.cz/download/zadost_osvedceni.pdf 
 
Vzor lékařského posudku – Příloha č. 2 k vyhlášce č. 470/2004 Sb – k dispozici na adrese:  
http://www.nconzo.cz/download/lek_posudek.pdf  
 
Veškeré dotazy související s Registrem adresujte na poštovní alias registr@nconzo.cz.  
 
Pozn.:  
Specializace VŠ analytiků je dle § 26 nazývána: „Odborný pracovník v laboratorních metodách a v 
přípravě léčivých přípravků“ 
 




