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§ 36 

 

 (1) Ministerstvo může bez uznání způsobilosti podle § 34 na základě žádosti a po prokázání 

zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti vydat rozhodnutí o povolení k výkonu zdravotnického povolání 

lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta na území České republiky pod přímým odborným vedením 

lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta se specializovanou způsobilostí nebo zubního lékaře pro 

činnosti, které je možné vykonávat bez specializované způsobilosti, na dobu určitou s vymezením 

činností, které lze na základě tohoto rozhodnutí vykonávat, osobám uvedeným v § 34 odst. 2, pokud 

je žadatel pozván do České republiky akreditovaným zařízením v příslušném oboru k provedení 

jednorázového výkonu. Ministerstvo oznámí České lékařské komoře, České stomatologické komoře 

nebo České lékárnické komoře jména osoby, které bylo vydáno rozhodnutí o povolení k výkonu 

zdravotnického povolání podle § 36. 

  

 (2) Ministerstvo může bez uznání způsobilosti podle § 34 na základě žádosti a po prokázání 

zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti vydat rozhodnutí o povolení k výkonu odborné praxe lékaře, 

zubního lékaře nebo farmaceuta za účelem nabývání odborných nebo praktických zkušeností na dobu 

určitou pod přímým odborným vedením lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta se specializovanou 

způsobilostí nebo zubního lékaře pro činnosti, které je možné vykonávat bez specializované 

způsobilosti, pokud je žadatel pozván do České republiky právnickou osobou vykonávající činnost 

školy zapsané do rejstříku škol a školských zařízení, vysokou školou, výzkumnou institucí nebo 

akreditovaným zařízením, a to 

  

a) k výkonu odborné praxe trvající déle než 3 měsíce, maximálně však 1 rok, nebo 

  

b) k výkonu odborné praxe trvající maximálně 3 měsíce. 

  

 (3) Ministerstvo vydá bez uznání způsobilosti podle § 34 po prokázání zdravotní způsobilosti, 

bezúhonnosti a po složení písemné části aprobační zkoušky podle právního předpisu upravujícího 

zkušební řád pro aprobační zkoušky lékaře, zubního lékaře a farmaceuta rozhodnutí o povolení k 

výkonu odborné praxe lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta na dobu určitou pod přímým 

odborným vedením lékaře nebo farmaceuta se specializovanou způsobilostí nebo zubního lékaře, 

pokud žadatel hodlá absolvovat odbornou praxi v rámci praktické části aprobační zkoušky. Toto 



rozhodnutí ministerstvo vydá na dobu trvání praktické části aprobační zkoušky podle právního 

předpisu upravujícího zkušební řád pro aprobační zkoušky lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. 

  

 (4) K žádosti o povolení k výkonu odborné praxe podle odstavce 2 písm. a) je žadatel povinen 

doložit nostrifikaci. Povolení výkonu odborné praxe podle odstavce 2 písm. a) je možné vydat v 

celkovém součtu nejvíce na dobu 2 let. 

  

 (5) Lékař, zubní lékař nebo farmaceut vykonávající přímé odborné vedení podle odstavce 1, 2 

nebo 3 musí být fyzicky přítomen ve zdravotnickém zařízení, kde je zdravotnické povolání lékaře, 

zubního lékaře nebo farmaceuta podle odstavce 1 nebo odborná praxe podle odstavce 2 nebo 3 

vykonávána. Lékař, zubní lékař nebo farmaceut vykonávající přímé odborné vedení může toto 

přímé odborné vedení vykonávat nejvýše nad jedním zdravotnickým pracovníkem, kterému bylo 

vydáno rozhodnutí o povolení k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře nebo 

farmaceuta podle odstavce 1 nebo rozhodnutí o povolení k výkonu odborné praxe lékaře, zubního 

lékaře nebo farmaceuta podle odstavce 2 nebo 3, a nemůže být současně školitelem. Lékaře, 

zubního lékaře nebo farmaceuta oprávněného k výkonu přímého odborného vedení v akreditovaném 

zařízení určí garant oboru. Lékař a farmaceut vykonávající přímé odborné vedení musí splňovat 

podmínku minimálně tříleté odborné praxe po získání specializované způsobilosti; zubní lékař 

vykonávající přímé odborné vedení musí splňovat podmínku minimálně tříleté odborné praxe po 

získání odborné způsobilosti. 

  

 (6) Výkon zdravotnického povolání podle odstavce 1 a výkon odborné praxe podle odstavce 2 

nebo 3 nelze započítat do specializačního vzdělávání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta. 

  

 (7) Ministerstvo zveřejní ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví obsah a podmínky odborné 

praxe podle odstavce 3. Podmínky praxe se stanoví ve spolupráci s Českou lékařskou komorou, 

Českou stomatologickou komorou a Českou lékárnickou komorou. 


