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Platné znění s vyznačením navrhovaných změn 
 

Zákon 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 

 

§ 3 

Způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka 

 

(1) Způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka má 
ten, kdo 

a) má odbornou způsobilost podle tohoto zákona, nebo jemuž byla uznána způsobilost k výkonu 
zdravotnického povolání nebo k výkonu povolání jiného odborného pracovníka v souladu s ustanoveními 
hlavy VII nebo VIII, 

b) je zdravotně způsobilý, 

c) je bezúhonný. 

(2) Zdravotnický pracovník a jiný odborný pracovník je povinen doložit zdravotní způsobilost k 
výkonu povolání lékařským posudkem3b) vydaným na základě lékařské prohlídky. Lékařský posudek 
vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, a není-li, jiný 
poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství. Seznam nemocí, stavů nebo vad, 
které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání, obsah lékařských prohlídek a 
náležitosti lékařského posudku stanoví prováděcí právní předpis. Zdravotní způsobilost se zjišťuje 

a) před zahájením výkonu povolání a po přerušení výkonu povolání na dobu delší než 3 roky, 

b) v případě důvodného podezření, že došlo ke změně zdravotního stavu zdravotnického pracovníka 
nebo jiného odborného pracovníka, 

1. na vyžádání správního orgánu, který vydal oprávnění k poskytování zdravotních služeb, jde-li o 
poskytovatele zdravotních služeb, který je oprávněn poskytovat zdravotní služby bez ustanovení odborného 
zástupce, nebo o odborného zástupce, je-li ustanoven, 

2. na vyžádání zaměstnavatele, jde-li o zaměstnance, který podle lékařského posudku poskytovatele 
pracovnělékařských služeb pozbyl zdravotní způsobilost k práci, nebo 

3. na vyžádání ministerstva, jde-li o zdravotnického pracovníka podle tohoto zákona. 

Fyzické osoby, kterým byla uznána zdravotní způsobilost podle hlavy VII, dokládají zdravotní 
způsobilost rozhodnutím ministerstva (§ 81) před prvním zahájením výkonu povolání. Hostující osoby 
dokládají zdravotní způsobilost dokladem požadovaným v členském státě původu (§ 79). 
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(3) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen k 
nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s poskytováním 
zdravotních služeb, nebo se na něho hledí, jako by nebyl odsouzen5). 

(4) Doklad o bezúhonnosti 

a) se vyžaduje vždy před zahájením výkonu zdravotnického povolání zdravotnického pracovníka 
nebo jiného odborného pracovníka nebo též v jiných odůvodněných případech; v průběhu výkonu 
zdravotnického povolání v odůvodněných případech též na vyžádání zaměstnavatele, jde-li o zaměstnance, 
nebo na vyžádání správního orgánu, který zdravotnickému pracovníku nebo jinému odbornému 
pracovníku, který poskytuje zdravotní služby, vydal oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle 
zákona o zdravotních službách, 

b) si vyžádá ministerstvo pro účely správního řízení vedeného podle tohoto zákona. 

(5) Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů24) 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. 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. Cizinec, který je nebo byl státním občanem jiného členského státu Evropské 
unie nebo má nebo měl adresu bydliště v jiném členském státě Evropské unie, může místo výpisu z evidence 
obdobné Rejstříku trestů doložit bezúhonnost výpisem z Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, 
které jsou zapsané v evidenci trestů jiného členského státu Evropské unie24). 

(6) Fyzické osoby, kterým byla uznána bezúhonnost podle hlavy VII, dokládají bezúhonnost 
rozhodnutím ministerstva před prvním zahájením výkonu povolání. Hostující osoby dokládají bezúhonnost 
dokladem požadovaným v členském státě původu. 

(7) Pokud zvláštní zákon vyžaduje členství v profesní komoře či zápis do seznamu vedeného 
profesní komorou jako podmínku výkonu povolání zdravotnického pracovníka, zjišťuje se splnění 
této podmínky z výpisu zveřejněného na internetových stránkách příslušné komory, a to vždy 

a) před zahájením výkonu povolání a po přerušení výkonu povolání na dobu delší než 1 rok, 

b) v případě důvodného podezření, že došlo ke změně v plnění této podmínky. 

 

 

§ 95 

 

(1) Ministerstvo poskytne členskému státu, v němž fyzická osoba vykonává nebo hodlá vykonávat 
zdravotnické povolání, na jeho žádost informace o 

a) postihu za trestný čin této osoby, pokud postih souvisí s výkonem zdravotnického povolání, a 

b) postihu za přestupek této osoby, pokud souvisí s výkonem zdravotnického povolání nebo může 
mít v daném členském státě vliv na zahájení výkonu zdravotnického povolání., 
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c) kárném postihu této osoby, pokud může mít v daném členském státě vliv na zahájení výkonu 
zdravotnického povolání. 

Poskytnutí informací podle věty první ministerstvo zajistí podle hlavy VII zákona o uznávání 
odborné kvalifikace. Obdobně ministerstvo informuje členský stát původu v případě hostující osoby. 

(2) Pro účely stanovené v odstavci 1 je ministerstvo oprávněno si vyžádat 

a) výpis z evidence Rejstříku trestů; žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z 
evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup, 
a 

b) informace o postihu za přestupek, pokud tento postih souvisí s výkonem zdravotnického povolání 
nebo může mít v daném členském státě vliv na zahájení výkonu zdravotnického povolání; informace o 
správním postihu zašle ministerstvu příslušný správní orgán do 5 dnů ode dne obdržení žádosti., 

c) informace o kárném postihu; informaci zašle ministerstvu příslušná profesní komora do 5 
dnů ode dne obdržení žádosti. 

(3) Pro účely stanovené v odstavci 1 je ministerstvo oprávněno vyžádat si opis pravomocného 
rozhodnutí od soudu nebo příslušného správního orgánu. Pokud rozhodnutí neobsahuje skutečnosti 
rozhodné pro posouzení skutečností uvedených v odstavci 1 písm. a), je ministerstvo oprávněno nahlížet 
do těch částí trestního spisu nebo správního spisu, které tyto skutečnosti obsahují. 

 

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o 
zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů 

 

§ 14 

Odborný zástupce 

 

(1) Odborný zástupce odborně řídí poskytování zdravotních služeb. Odborným zástupcem může být 
ustanovena fyzická osoba, která je 

a) způsobilá k samostatnému výkonu zdravotnického povolání podle § 12, a je členem České lékařské 
komory, České stomatologické komory, nebo České lékárnické komory (dále jen „komora“), jestliže 
členství v komoře je podmínkou pro výkon tohoto povolání, nebo je zapsána do seznamu porodních 
asistentek a složila profesní zkoušku, jde-li o poskytování zdravotních služeb porodní asistentky, 

b) plně svéprávná, 

c) bezúhonná, 

d) držitelem povolení k pobytu na území České republiky, pokud má povinnost takové povolení mít. 

Odborným zástupcem nemůže být ustanovena fyzická osoba, u níž trvá některá z překážek pro 
udělení oprávnění uvedených v § 17. 
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(2) Funkce odborného zástupce musí být vykonávána v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k 
poskytovateli. Tato podmínka neplatí, je-li odborný zástupce statutárním orgánem nebo členem statutárního 
orgánu poskytovatele nebo je-li odborný zástupce manželem nebo registrovaným partnerem poskytovatele; 
i v tomto případě musí být odborný zástupce k poskytovateli ve smluvním vztahu. 

(3) Odborný zástupce musí vykonávat svou funkci v rozsahu nezbytném pro řádné odborné řízení 
poskytovaných zdravotních služeb. Stejná osoba nemůže vykonávat funkci odborného zástupce pro více 
než 2 poskytovatele. 

(4) Odborný zástupce je povinen písemně oznámit poskytovateli všechny změny údajů uvedených o 
něm v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, v žádosti o udělení tohoto 
oprávnění a v dokladech předkládaných s touto žádostí a změny a doplnění údajů týkajících se podmínek 
pro výkon funkce odborného zástupce a předložit doklady o nich. Změny a doplnění údajů podle věty první 
musí odborný zástupce oznámit do 10 dnů ode dne, kdy k nim došlo. 

(5) Přestane-li odborný zástupce vykonávat svou funkci nebo přestane-li splňovat podmínky pro 
výkon této funkce, je poskytovatel povinen ustanovit nového odborného zástupce nejpozději do 10 dnů ode 
dne, kdy se o některé z těchto skutečností dozvěděl. 

 

§ 16 

Podmínky udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb 

 

(1) Fyzické osobě se udělí oprávnění k poskytování zdravotních služeb na její písemnou žádost, 
jestliže 

a) dosáhla věku 18 let, 

b) je plně svéprávná, 

c) je bezúhonná, 

d) je držitelem povolení k pobytu na území České republiky, pokud má povinnost takové povolení 
mít, 

e) je způsobilá k samostatnému výkonu zdravotnického povolání v oboru zdravotní péče, kterou bude 
poskytovat jako zdravotní službu a je členem komory, jestliže členství v komoře je podmínkou pro výkon 
tohoto povolání, nebo je zapsána do seznamu porodních asistentek a složila profesní zkoušku, jde-li o 
poskytování zdravotních služeb porodní asistentky, nebo ustanovila odborného zástupce, 

f) je oprávněna užívat k poskytování zdravotních služeb zdravotnické zařízení, které splňuje 
požadavky na technické a věcné vybavení, 

g) jsou splněny požadavky na personální zabezpečení poskytovaných zdravotních služeb, 

h) Státní ústav pro kontrolu léčiv vydal souhlasné závazné stanovisko podle § 15 odst. 2, jde-li o 
poskytování lékárenské péče, 

i) orgán ochrany veřejného zdraví schválil provozní řád zdravotnického zařízení podle zákona o 
ochraně veřejného zdraví16), 
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j) Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) vydalo souhlas s poskytováním lázeňské 
léčebně rehabilitační péče, jde-li o poskytování této péče, 

k) netrvá žádná z překážek pro udělení oprávnění uvedených v § 17. 

(2) Fyzické osobě, která bude poskytovat zdravotní služby pouze ve zdravotnickém zařízení 
provozovaném jiným poskytovatelem, se udělí oprávnění k poskytování zdravotních služeb na její 
písemnou žádost, jestliže 

a) je způsobilá k samostatnému výkonu zdravotnického povolání v oboru zdravotní péče, kterou bude 
poskytovat jako zdravotní službu a je členem komory, jestliže členství v komoře je podmínkou pro výkon 
tohoto povolání, nebo je zapsána do seznamu porodních asistentek a složila profesní zkoušku, jde-li o 
poskytování zdravotních služeb porodní asistentky, a splňuje podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a) 
až d) a k), 

b) je oprávněna užívat k poskytování zdravotních služeb zdravotnické zařízení užívané jiným 
poskytovatelem, které splňuje požadavky na technické a věcné vybavení, 

c) jsou splněny podmínky uvedené v odstavci 1 písm. g) až j). 

Oprávnění podle věty první nelze udělit pro poskytování zdravotní péče v oboru všeobecné praktické 
lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, zubní lékařství a gynekologie a porodnictví, jde-li o výkon 
činnosti registrujícího poskytovatele. 

(3) Právnické osobě se udělí oprávnění k poskytování zdravotních služeb na její písemnou žádost, 
jestliže 

a) statutární orgán právnické osoby nebo jeho členové nebo vedoucí organizační složky státu nebo 
organizační složky územního samosprávného celku, bude-li poskytování zdravotních služeb zajišťováno 
touto organizační složkou, jsou bezúhonní, 

b) ustanovila odborného zástupce, který splňuje podmínky v § 14 odst. 1 až 3, 

c) jsou splněny podmínky uvedené v odstavci 1 písm. f) až j), 

d) netrvá žádná z překážek pro udělení oprávnění uvedených v § 17 písm. b) až e), 

e) byla zřízena krajem jako příspěvková organizace podle zákona o zdravotnické záchranné službě a 
je oprávněna využívat linku národního čísla tísňového volání 155, jde-li o poskytování zdravotnické 
záchranné služby. 

(4) Oprávnění k poskytování zdravotních služeb nelze převést ani nepřechází na jinou osobu. Jiná 
osoba může na základě oprávnění poskytovat zdravotní služby, jen pokračuje-li v poskytování zdravotních 
služeb podle § 27. 

 

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

§ 18 

Podmínky poskytování hrazených služeb 
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(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, poskytují hrazené služby jiní zdravotničtí pracovníci než lékaři, s 
výjimkou klinických psychologů, porodních asistentek a farmaceutů, pouze na základě indikace 
ošetřujícího lékaře pojištěnce (dále jen „ošetřující lékař“). 

(2) Ošetřujícím lékařem se pro účely zdravotního pojištění rozumí 

a) lékař registrujícího poskytovatele, 

b) lékař poskytovatele specializované ambulantní péče, 

c) lékař poskytovatele jednodenní péče, nebo 

d) lékař se specializovanou způsobilostí poskytovatele lůžkové péče. 
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