16. 6. 2011
Dotaz:
Jsem občanem USA a jsem certifikovaný s ABR (American Board of Radiology). Také jsem
certifikovaný v Německu, kde pracuji jako ředitel kliniky asi 3.5-4.0 roku.

Mám tyto dva specifické dotazy:
1) Uznají mi české úřady Americkou nebo Německou certifikaci?
2) Pokud ne, budu moci udělat nějaké zkoušky, které by mu umožnily pracovat v Čechách? A
mohl bych ty zkoušky absolvovat v Angličtině (nebo v Němčině)?
Odpověď zpracovaná pracovníky SÚJB a členy ČSFM:
Povolání radiologického fyzika patří v ČR mezi regulované činnosti, na kterou se při uznávání
odborné kvalifikace státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných
států, vztahuje úplné znění zákona č. 18/2004 Sb.. Plné platné znění tohoto zákona je v příloze.
Pro odpověď na 1. dotaz je důležitý § 17. Z něho vyplývá, že je třeba na Ministerstvo zdravotnictví
České republiky (MZČR) doložit všechny doklady o dosažené kvalifikaci radiologického fyzika, na
jejichž základě jste byl „certifikován“, tj. byla vám uznána odborná kvalifikace radiologického fyzika
v Německu, které je členem zemí EU, což je z hlediska uznání jeho kvalifikace „jednodušší“ procedura
než v případě jiných států.
Uznávací orgán, což je Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZČR), posoudí znalosti a
dovednosti potvrzené doklady o odborné kvalifikaci uchazeče a porovná je s obsahem vzdělávání a
přípravy, která vede k vydání dokladu o dosažené kvalifikaci vyžadovaného v České republice pro
výkon regulované činnosti. Uznávací orgán (tj. MZČR) uzná odbornou kvalifikaci uchazeče,
neprokáže-li, že mezi znalostmi a dovednostmi potvrzenými doklady o odborné kvalifikaci uchazeče a
obsahem vzdělávání a přípravy, která vede k vydání dokladu o dosažené kvalifikaci vyžadovaného
v České republice pro výkon regulované činnosti, je podstatný rozdíl. V opačném případě požaduje po
uchazeči splnění kompenzačního opatření.
To znamená, že je důležité předložit všechny podklady o kvalifikaci a praxi v daném oboru, na
jejichž základě mu může MZČR odbornou kvalifikaci radiologického fyzika uznat. Detailní požadavky
pro získání uznání odborné kvalifikace pro výkon regulované činnosti jsou uvedeny v § 18. Vaší
výhodou je, že máte v Německu více než 3-letou praxi a že jste ve vedoucí funkci.
Pokud vám MZČR kvalifikaci uzná, pak by již nemusíte splnit tzv. „kompenzační opatření“, což je buď
tzv. adaptační období, nebo rozdílová zkouška. Tzn, že je důležité dodat všechny doklady
požadované v § 18 tak, aby se zkouška nemusela konat.
Pro odpověď na dotaz o nutnosti znalosti českého jazyka je důležité znění § 21, který stanovuje, že
znalost českého jazyka se vyžaduje pouze v rozsahu nezbytně nutném k výkonu daného typu
regulované činnosti. To znamená, že pokud by se vyžadovala rozdílová „odborná“ zkouška, měl
byste ji pravděpodobně právo absolvovat v angličtině nebo němčině. MZČR však stanovuje, že pro

uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a k výkonu činností souvisejících s
poskytováním zdravotní péče na území České republiky je kromě uznání odborné nebo
specializované způsobilosti (tzv. „odborné kvalifikace“) nutné ověření znalostí českého jazyka (tzv.
„jiné způsobilosti“).
Požadavky MZČR jako uznávacího orgánu pro kvalifikaci radiologického fyzika, můžete najít na jeho
webových stránkách: http://www.mzcr.cz a zde je nutné sledovat link: Hlavní stránka > Odborník
Zdravotník > Vzdělávání a uznávání kvalifikací > Uznávání kvalifikací > Nelékařská povolání >
Uznávání kvalifikací získaných v členských státech EU.
Žádost, kterou budete předkládat na MZ ČR, musí obsahovat
a) jméno a příjmení, datum narození, adresu pro doručování písemností,
b) regulovanou činnost, kterou hodláte v České republice vykonávat, popřípadě i navrhovaný
rozsah oprávnění k jejímu výkonu, a
c) zamýšlenou formu výkonu regulované činnosti (jako osoba samostatně výdělečně činná, jako
odpovědný zástupce podnikatele nebo v pracovněprávním vztahu).
A v příloze je nutné doložit
a) průkaz totožnosti, doklad osvědčující státní příslušnost a případně doklad potvrzující právní
postavení uvedené v § 1 odst. 2,
b) doklad o odborné kvalifikaci,
c) doklad o jiné způsobilosti podle § 20 a
d) doklad o zaplacení správního poplatku.
Další podrobnosti jednotlivých položek a forma žádosti (tj. jazyk, způsob ověření atd.) jsou upraveny
v § 22.

