
ZÁKON 96/2004 Sb. 
ze dne 4. února 2004 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) 
 

 

§ 36 
Odborná způsobilost k výkonu povolání ošetřovatele 
 

(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání ošetřovatele se získává absolvováním 

a) akreditovaného kvalifikačního kurzu v oboru ošetřovatel, 

b) tříletého studia ukončeného závěrečnou zkouškou na střední zdravotnické škole v oboru 

ošetřovatel, 

c) akreditovaného kvalifikačního kurzu v oboru ošetřovatel/ošetřovatelka-pěstounka, charitní 

ošetřovatel, ošetřovatel nebo pěstounka, pokud bylo studium zahájeno do konce roku 2004, 

d) studia ukončeného závěrečnou zkouškou na střední zdravotnické škole, zdravotnické odborné 

škole nebo středním odborném učilišti zdravotnickém v oboru ošetřovatel/ošetřovatelka, 

ošetřovatel/ošetřovatelka se zaměřením na rodinnou výchovu nebo v oboru zdravotník prvního 

zaměření - ošetřovatelské a pečovatelské práce, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno 

nejpozději ve školním roce 2003/2004, 

e)nejméně 4 semestrů akreditovaného zdravotnického magisterského studijního programu 

všeobecné lékařství a složením zkoušky z předmětu ošetřovatelství, péče o nemocné nebo 

obdobného předmětu, 

f)3 semestrů akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního programu pro přípravu 

všeobecných sester nebo porodních asistentek nebo příslušného studijního oboru na vyšší 

zdravotnické škole, 

g)4 semestrů akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního programu pro přípravu 

zdravotnických záchranářů nebo příslušného studijního oboru na vyšší zdravotnické škole, 

h)3 ročníků studia na střední zdravotnické škole v oboru všeobecná sestra, dětská sestranebo 

zdravotní sestra, pokud jde o čtyřleté studium, nebo 1,5 ročníku studia na střední zdravotnické škole 

v oboru zdravotní sestra, dětská sestra, zdravotnický záchranář, ženská sestra nebo porodní 

asistentka, pokud jde o dvouleté pomaturitní kvalifikační studium, případně nástavbové studium pro 

absolventy středních škol, nebo 

i) 4 ročníků studia na střední zdravotnické škole v oboru zdravotnický asistent. 
 

(2)Za výkon povolání ošetřovatele se považuje poskytování ošetřovatelské péče pod odborným 

dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu v 

oboru ošetřovatelství; dále se ošetřovatel ve spolupráci s lékařem podílí na léčebné, rehabilitační, 

neodkladné a diagnostické péči. 
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