
Titul, jméno, příjmení

Stát.příslušnostpopř. dřívější příjmení

Datum a místo narození 

Ulice, č.p. / č.or. 

Část obce  

Země PSČ

Kontaktní adresa

Email

Mobil

Obec

Okres

Ulice, č.p. / č.or. Obec

Část obce Okres

Země PSČ

Kontaktní údaje

Telefon

Adresa trvalého bydliště (uvedená v dokladu totožnosti) 

Adresát 

Adresát

Rodné číslo

Indentifikační číslo

Číslo registrace
Uvést v případě, že bylo identifikační číslo v informačním 
systému Ministerstva zdravotnictví vygenerováno

Jsem fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba a mám zpřístupněnou 
datovou schránku dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi  dokumentů. Orgán veřejné moci mi bude doručovat dokument do datové schránky 
umožní-li to povaha dokumentu.

PŘIHLÁŠKA K ATESTAČNÍ ZKOUŠCE PRO ZDRAVOTNICKÉ 
PRACOVNÍKY NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍ

Název oboru specializačního vzdělávání:

datum zařazení do studia: 

Uveďte konkrétní akreditované zařízení, ve kterém upřednostňujete vykonání atestační zkoušky:
IPVZ
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Vyplní akreditované zařízení

Příjmení, jméno, titul žadatele:      

Přehled o ukončených modulech/částech v příslušném oboru specializace :

Název organizace Název oddělení, 
pracovní zařazení

Přesné datum od - do 
(tj. součet měsíců, týdnů, dnů) úvazek

Chronologický přehled o výkonu zdravotnického povolání v příslušném oboru specializace

Název modulu či části Datum ukončení
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Tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů 
pro účely této žádosti Ministerstvem zdravotnictví, jakož i s tím, že mé osobní údaje mohou být 
poskytnuty třetím osobám, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,  v platném znění.

Tímto výslovně prohlašuji a stvrzuji svým podpisem, že souhlasím, aby mé osobní údaje 
Ministerstvo zdravotnictví České republiky případně pověřená organizace podle § 72 odst. 1 
zákona č. 96/2004 Sb. (dále jen „správce Registru“) shromažďovalo, zpracovávalo  
a uchovávalo moje osobní údaje v rozsahu a pro účely této žádosti a pro naplnění účelu 
Registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání  
bez odborného dohledu a hostujících osob podle § 72 zákona č. 96/2004 Sb. a jakož i s tím, že 
mé osobní údaje mohou být poskytnuty třetím osobám, a to v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů. Tento souhlas poskytuji na dobu neurčitou.

Dále výslovně prohlašuji a stvrzuji svým podpisem, že všechny údaje, které uvádím v této 
žádosti, jsou správné, úplné a zakládají se na pravdě, že jsem si vědom/a právních následků 
uvedení nesprávných, neúplných nebo nepravdivých údajů a že jsem si vědom/a i povinnosti 
stanovené v § 72 odst. 6 zákona č. 96/2004 Sb., tj. neprodleně oznámit správci Registru změny 
údajů uvedených v § 72 odst. 4 zákona č. 96/2004 Sb. nebo skončení platnosti osvědčení.

Jméno a příjmení: Podpis: Místo:Datum:

Přerušení výkonu zdravotnického povolání  delší než 14 týdnů v kalendářním roce (mateřská a 
rodičovská dovolená, vojenská činná služba, pracovní neschopnost)   
od:                                                                            do: 

Příjmení, jméno, titul školitele (odpovědný pracovník zařízení akreditovaného pro vzdělávací 
program):  

datum: podpis: 

.....................................................................................................................
Jméno, podpis a razítko školitele

K přihlášce přiložte kopii potvrzení o započtení části dříve absolvovaného studia, odborné praxe 
popřípadě její části do vzdělávacího programu, pokud Vám bylo vydáno.
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Poučení:

V souladu s ustanovením § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, mají 
účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu.  S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si 
výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části. Právo nahlédnout do spisu a 
další práva s tím spojená se uplatňují vůči tomu správnímu orgánu, který se spisem aktuálně disponuje.

Veškeré údaje jsou zpracovány pro účely Registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu 
zdravotnického povolání  bez odborného dohledu a hostujících osob podle § 72 zákona č. 96/2004 Sb., 
o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání  a 
k výkonu činností související s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Registr“). Při 
nakládání s osobními údaji podle § 72 odst. 4 zákona  č. 96/2004 Sb. v Registru plní úkoly správce a 
zpracovatele Registru Ministerstvo zdravotnictví České republiky, popř. pověřená organizace. Registr je 
veřejně přístupný, s výjimkou údajů o rodném čísle a trvalém pobytu (§ 72 odst. 4 zákona č. 96/2004 
Sb.).  Na vedení Registru a zpracování osobních údajů z Registru se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
ochraně osobních údajů“).

Pokyny:

Po vytištění a vyplnění je nutno přihlášku předat akreditovanému zařízení, ve kterém se 
uskutečňovalo specializační vzdělávání, k dalšímu vyplnění.  

Pokud žadateli o atestační zkoušku byla započtena část dříve absolvovaného studia (např. 
vysokoškolské studium, moduly, které absolvoval v rámci jiného specializačního vzdělávání, 
certifikované kurzy), připojí k přihlášce kopii potvrzení o tomto započtení. 

Pokud  žadateli o atestační zkoušku byla započtena odborná praxe, popř. její část připojí k přihlášce 
kopii potvrzení o tomto započtení.

1. Přihlášku k atestační zkoušce zasílají žadatelé o vykonání atestační zkoušky v oboru 
specializace zdravotnických povolání: všeobecná sestra s výjimkou perfuziologie, porodní
asistentka, ergoterapeut, radiologický asistent, zdravotní laborant, nutriční terapeut, zubní technik, 
asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, zdravotnický záchranář, farmaceutický asistent, 
fyzioterapeut, odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví, odborný pracovník 
v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků v oboru ochrana a podpora veřejného 
zdraví, organizace a řízení ve zdravotnictví pro všechna zdravotnická povolání uvedená v §5 –
§28 zákona č. 96/2004 Sb.

na adresu:  Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Oddělení 
specializačního vzdělávání a evidence, Vinařská 6, 603 00 Brno

2. Přihlášku k atestační zkoušce zasílají žadatelé o vykonání atestační zkoušky v oboru 
specializace zdravotnických povolání: všeobecná sestra v oboru perfuziologie, biomedicíncký 
technik, biomedicíncký inženýr, psycholog, logoped, radiologický fyzik, odborný pracovník 
v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků s výjimkou oboru ochrana a podpora 
veřejného zdraví. 

na adresu:  IPVZ, studijní oddělení, Ruská 85, 100 05 Praha 10 
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