
Přípravný kurz k autorizaci HRA 

 
 

Podle poţadavků §83 e) odst. 4 zákona o ochraně veřejného zdraví  (258/2000 Sb.) můţe poţádat o 

autorizaci  bezúhonná fyzická osoba s ukončeným vysokoškolským  vzděláním. 

 

 V případě, ţe je vysokoškolské vzdělání ţadatele zaměřeno na oblast  lékařství nebo 

přírodních věd, nemusí ţadatel o autorizaci absolvovat specielní přípravný kurz ke zkoušce 

v HRA. Tento kurz je pouze doporučen.   

 

 V případě, ţe  vysokoškolské vzdělání ţadatele není zaměřené na oblast lékařství nebo 

přírodních věd, je ţadatel povinen si zajistit  doplňující vzdělávání formou absolvování  

přípravného kurzu ke zkoušce HRA, který je Státním zdravotním ústavem (SZÚ) tč. 

zabezpečován pouze distanční formou. Kurz v případě většího počtu zájemců můţe být také 

organizován prezenční formou Státním zdravotním ústavem nebo akreditovanou vzdělávací 

institucí MZ ( př. NCO NZO Brno) s gescí SZÚ. Informace o případné realizaci prezenčního 

kurzu lze najít na odkazu Vzdělávací akce v oblasti autorizace. 

 

 

Podmínky  absolvování přípravného kurzu ke zkoušce HRA  

 formou distančního studia 

 

 Zájemce o autorizaci, který má povinnost (VŠ jiných oblastí vzdělání neţ lékařství a přírodní 

vědy) nebo dobrovolný zájem (VŠ v oblasti lékařství a přírodních věd) účastnit se 

doplňujícího vzdělání v HRA,  prostuduje text materiálů Přípravného kurzu k autorizaci HRA 

AHEM 1/2011, který vychází z rozsahu přednášek kurzů v hodnocení zdravotních rizik dosud 

organizovaných autorizující osobou  prezenční formou. Studium tohoto materiálu proto 

nahrazuje prezenční formu absolvování těchto kurzů. 
 

 Pro kontrolu úspěšnosti studia a ověření zvládnutí odborné problematiky je v doplňku 

učebního textu i znalostní test  a  správné odpovědi  na otázky testu. 

 Přístup ke studijním materiálům je zajištěn  výhradně  elektronicky  na základě získání   

přístupového hesla. Individuálně je moţno poţádat o zaslání písemné formy . 

 

 O přístupové heslo je nutno poţádat  Středisko pro kvalitu a autorizaci SZÚ zasláním 

vyplněné  Ţádosti o přidělení přístupového hesla.  Přidělení přístupového hesla je vázáno na 

zaplacení poplatku, na který  bude vystavena a  zaslána autorizující osobou faktura. Poplatek 

je uveden v Sazebníku autorizující osoby. Faktura můţe být zaplacena přímo ţadatelem – 

fyzickou osobou  nebo je moţno  zaplacení faktury vyřídit zaměstnavatelem, a proto ze 

ţádosti o přístupové heslo jiţ musí být zřejmé, kdo bude  plátcem faktury. 

 

 Pro získání autorizace v HRA doporučujeme  podat přihlášku k autorizaci a tím i ke zkoušce 

aţ po  řádném prostudování poţadovaných informací ze všech  autorizačních návodů 

týkajících se HRA a   minimální  75% úspěšnosti v testu. 

  K přihlášce ke zkoušce v HRA pouţijte Formulář pro ţádost o autorizaci v HRA včetně 

prodlouţení jeho platnosti . 
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