
Z Á K O N 

ze dne                          2020 

o zvláštních pravidlech pro výkon povolání lékaře a nelékařských zdravotnických 

povolání osobami, které získaly odborné vzdělání v jiném než členském státě Evropské 

unie, v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 

 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:  

 

§ 1 

Působnost zákona 
  

(1) Tento zákon v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným usnesením vlády ze dne 

12. března 2020 č. 194, publikovaným pod č. 69/2020 Sb., pro území České republiky z důvodu 

ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-

2 na území České republiky (dále jen „nouzový stav“) upravuje zvláštní pravidla týkající se  

a) výkonu povolání lékaře osobou, která získala odborné vzdělání v jiném než členském státě 

Evropské unie a toto vzdělání jí bylo uznáno podle zákona o vysokých školách, a 

b) výkonu zdravotnického povolání uvedeného v zákonu č. 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), ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen „nelékařské zdravotnické povolání“) osobou, která získala 

odborné vzdělání v jiném než členském státě Evropské unie a jíž bylo toto vzdělání uznáno 

podle školského zákona nebo podle zákona o vysokých školách. 

 

(2) Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a 

specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a 

farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, se použije, pokud tento zákon nestanoví jinak. 

(3) Zákon č. 96/2004 Sb. se použije, pokud tento zákon nestanoví jinak.  

 

 § 2      

Výkon povolání lékaře bez uznání odborné způsobilosti 

 

(1)   Poskytovatel zdravotních služeb lůžkové péče (dále jen „poskytovatel lůžkové péče“) 

může v základním pracovněprávním vztahu zaměstnat k výkonu zdravotnického povolání 

lékaře osobu, jež získala odborné vzdělání v jiném než členském státě Evropské unie, aniž by 

měla uznánu odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle § 34 zákona 

č. 95/2004 Sb., a to pokud  

a) její vysokoškolské vzdělání a kvalifikace získané v jiném než členském státě Evropské unie 

byly uznány za rovnocenné vysokoškolskému vzdělání v akreditovaném zdravotnickém 

magisterském studijním programu všeobecné lékařství podle zákona o vysokých školách a 

b) prokázala zdravotní způsobilost a bezúhonnost podle § 3 odst. 2, 3 a 5 zákona 

č. 95/2004 Sb. 

 

(2) Poskytovatel lůžkové péče může uzavřít pracovněprávní vztah s osobou podle odstavce 

1 pouze na dobu určitou po dobu trvání nouzového stavu a  
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a) nejvýše 3 bezprostředně následujících kalendářních měsíců po skončení nouzového stavu 

nebo  

b) nejvýše 6 bezprostředně následujících kalendářních měsíců po skončení nouzového stavu, 

trvá-li nouzový stav déle než 6 měsíců. 

 

(3) Osoba, která uzavřela pracovněprávní vztah s poskytovatelem lůžkových služeb za 

podmínek podle odstavců 1 a 2, může povolání lékaře u tohoto poskytovatele vykonávat pouze 

pod přímým odborným vedením. 

 

(4)  Přímé odborné vedení podle odstavce 3 může vykonávat pouze lékař se 

specializovanou způsobilostí v oboru, který je stanoven vyhláškou o požadavcích na minimální 

personální zabezpečení pro zajištění péče na oddělení lůžkové péče, na něž je zařazen lékař, 

který pracuje pod přímým odborným vedením. Lékař vykonávající přímé odborné vedení musí 

být u poskytovatele lůžkových služeb v pracovním poměru v rozsahu stanovené týdenní 

pracovní doby. Lékař vykonávající přímé odborné vedení může toto přímé odborné vedení 

vykonávat současně nejvýše nad jednou osobou, se kterou byl uzavřen pracovněprávní vztah 

podle odstavců 1 a 2. 

 

§ 3 

Oznamovací povinnost poskytovatele lůžkové péče ve vztahu k lékaři 

 

(1) Poskytovatel lůžkové péče je povinen přede dnem, který je uveden jako den nástupu do 

práce lékaře, se kterým uzavřel pracovněprávní vztah podle § 2, oznámit místně příslušnému 

krajskému úřadu, Ministerstvu zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) a České lékařské komoře 

a) jméno, popřípadě jména a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu lékaře, 

se kterým uzavřel pracovněprávní vztah podle § 2, 

b) den nástupu do práce lékaře uvedeného v písmenu a), 

c) jméno, popřípadě jména a příjmení lékaře vykonávajícího přímé odborné vedení podle 

§ 2 odst. 3 a 4, 

d) specifikaci pracoviště, na kterém bude lékař uvedený v písmenu a) působit, a  

e) rozsah pracovní doby lékaře uvedeného v písmenu a). 

 

(2) K oznámení podle odstavce 1 poskytovatel lůžkové péče přiloží 

a) kopii osvědčení lékaře uvedeného v odstavci 1 písm. a) o uznání zahraničního 

vysokoškolského vzdělání a kvalifikace za rovnocenné vysokoškolskému vzdělání v 

akreditovaném zdravotnickém magisterském studijním programu všeobecné lékařství 

podle zákona o vysokých školách a  

b) kopii dokladu o specializované způsobilosti lékaře, který vykonává přímé odborné vedení 

podle § 2 odst. 3 a 4, pokud tento údaj neobsahuje Národní registr zdravotnických 

pracovníků podle zákona o zdravotních službách. 

 

(3) Poskytovatel lůžkových služeb je povinen nejpozději do 7 dnů písemně oznámit 

subjektům uvedeným v odstavci 1 skutečnost, že došlo 

a) ke skončení pracovněprávního vztahu s lékařem uvedeným v odstavci 1 písm. a),  

b) ke změně v osobě lékaře vykonávajícího přímé odborné vedení podle § 2 odst. 3 a 4, nebo 

c) ke změně pracoviště, na kterém má lékař uvedený v odstavci 1 písm. a) působit. 

 

§ 4 
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Výkon nelékařského zdravotnického povolání bez uznání odborné způsobilosti 

 

(1) Poskytovatel lůžkové péče nebo poskytovatel sociálních služeb poskytující zdravotní 

služby (dále jen „poskytovatel sociálních služeb“) může v základním pracovněprávním vztahu 

zaměstnat k výkonu nelékařského zdravotnického povolání osobu, jež získala odborné vzdělání 

v jiném než členském státě Evropské unie, aniž by měla uznánu odbornou způsobilost k výkonu 

zdravotnického povolání podle § 85b zákona č. 96/2004 Sb., a to pokud  

a) její vzdělání a kvalifikace získané v jiném než členském státě Evropské unie byly uznány 

za rovnocenné vzdělání a příslušné kvalifikaci nelékařského zdravotnického pracovníka 

podle školského zákona nebo zákona o vysokých školách a 

b) prokázala zdravotní způsobilost a bezúhonnost podle § 3 odst. 2, 3 a 5 zákona č. 96/2004 

Sb.  

 

(2)  Poskytovatel lůžkové péče a poskytovatel sociálních služeb může uzavřít 

pracovněprávní vztah s osobou podle odstavce 1 pouze na dobu určitou po dobu trvání 

nouzového stavu a  

a) nejvýše 3 bezprostředně následujících kalendářních měsíců po skončení nouzového stavu 

nebo  

b) nejvýše 6 bezprostředně následujících kalendářních měsíců po skončení nouzového stavu, 

trvá-li nouzový stav déle než 6 měsíců. 

 

(3) Osoba, která uzavřela pracovněprávní vztah s poskytovatelem lůžkových služeb nebo 

poskytovatelem sociálních služeb za podmínek podle odstavců 1 a 2, může nelékařské 

zdravotnické povolání u tohoto poskytovatele vykonávat pouze pod přímým vedením. 

 

(4) Přímé vedení podle odstavce 3 může vykonávat pouze zdravotnický pracovník 

vykonávající nelékařské zdravotnické povolání (dále jen „nelékařský zdravotnický 

pracovník“), který je způsobilý k výkonu příslušného nelékařského zdravotnického povolání 

bez odborného dohledu. Nelékařský zdravotnický pracovník vykonávající přímé vedení musí 

být u poskytovatele lůžkových služeb nebo u poskytovatele sociálních služeb v pracovním 

poměru v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby. Nelékařský zdravotnický pracovník 

vykonávající přímé vedení může toto přímé vedení vykonávat současně nejvýše nad 3 osobami, 

se kterými byl uzavřen pracovněprávní vztah podle odstavců 1 a 2.  

 

§ 5 

Oznamovací povinnost poskytovatele lůžkové péče ve vztahu k nelékařskému 

zdravotnickému pracovníkovi 

 

(1) Poskytovatel lůžkové péče je povinen přede dnem, který je uveden jako den nástupu 

do práce nelékařského zdravotnického pracovníka, se kterým uzavřel pracovněprávní vztah 

podle § 4, oznámit místně příslušnému krajskému úřadu a ministerstvu 

a) jméno, popřípadě jména a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu, 

nelékařského zdravotnického pracovníka, se kterým uzavřel pracovněprávní vztah podle 

§ 4,  

b) den nástupu do práce nelékařského zdravotnického pracovníka uvedeného v písmenu a), 

c) jméno, popřípadě jména a příjmení nelékařského zdravotnického pracovníka 

vykonávajícího přímé vedení podle § 4 odst. 3 a 4, 
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d) specifikaci pracoviště, na kterém bude nelékařský zdravotnický pracovník uvedený 

v písmenu a) působit, a  

e) rozsah pracovní doby nelékařského zdravotnického pracovníka uvedeného v písmenu a). 

 

(2) K oznámení podle odstavce 1 poskytovatel lůžkové péče přiloží 

a) kopii osvědčení nelékařského zdravotnického pracovníka uvedeného v odstavci 1 písm. a) 

o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání za rovnocenné vysokoškolskému 

vzdělání podle zákona o vysokých školách, nebo  

b) kopii rozhodnutí o uznání rovnocennosti nebo platnosti dokladu o dosažení základního, 

středního nebo vyššího odborného vzdělání v zahraničí podle školského zákona vydaného 

nelékařskému zdravotnickému pracovníkovi uvedenému v odstavci 1 písm. a), a 

c) kopii dokladu o způsobilosti k výkonu příslušného nelékařského zdravotnického povolání 

nelékařského zdravotnického pracovníka, který vykonává přímé vedení podle § 4 odst. 3 a 

4, pokud tento údaj neobsahuje Národní registr zdravotnických pracovníků podle zákona o 

zdravotních službách. 

 

(3) Poskytovatel lůžkových služeb je povinen nejpozději do 7 dnů písemně oznámit 

subjektům uvedeným v odstavci 1 skutečnost, že došlo 

a) ke skončení pracovněprávního vztahu s nelékařským zdravotnickým pracovníkem 

uvedeným v odstavci 1 písm. a),  

b) ke změně v osobě nelékařského zdravotnického pracovníka vykonávajícího přímé vedení 

§ 4 odst. 3 a 4, nebo 

c) ke změně pracoviště, na kterém má nelékařský zdravotnický pracovník uvedený v odstavci 

1 písm. a) působit. 

 

§ 6 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.  
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