
 

Oficiální vzdělávání ve fyzioterapii a rehabilitaci malých zvířat 

 Na internetu naleznete mnoho kurzů a jiných vzdělávacích akcí s tématem rehabilitace 
a fyzioterapie zvířat. Jsou to většinou jen aktivity soukromých objektů, které jsou jejími 
posluchači více či méně uznávané, ale neopravňují tyto absolventy k odborné veterinární 
činnosti.  
 Fyzioterapie a rehabilitace zvířat totiž patří podle §58 zákona č.166/1999 Sb. o 
veterinární péči mezi odborné veterinární činnosti, kterou mohou vykonávat pouze odborně 
způsobilé osoby. Osobami odborně způsobilými k výkonu odborné veterinární činnosti jsou 
podle tohoto zákona veterinární lékaři nebo osoby s vysokoškolským vzděláním ve studijním 
programu, který odpovídá druhu a rozsahu činnosti. Druhou skupinou jsou osoby s úplným 
středním odborným vzděláním nebo vyšším odborným vzděláním ve veterinárním oboru a 
v obou, který odpovídá druhu a rozsahu činnosti tzv. veterinární technici. Činnost 
veterinárních lékařů je ze zákona řízena Komorou veterinárních lékařů ČR a Oprávnění 
veterinárního technika vykonávat některé odborné veterinární úkony podnikatelským 
způsobem vzniká rozhodnutím krajské veterinární správy o registraci soukromého 
veterinárního technika. 
 Vraťme se však ke vzdělávání v oboru fyzioterapie a rehabilitace zvířat. Ani 
Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně, ani střední veterinární školy tento obor uceleně 
nevyučují. Jen případně formou praxí. Základem přiznání specializace jak pro veterinární 
lékaře, tak pro osoby s úplným středoškolským vzděláním, je absolvování odborné 
specializační zkoušky. 
 Veterinární lékaři, členové Komory veterinárních lékařů České republiky (KVL ČR) 
mohou na základě Vzdělávacího řádu KVL ČR získat v dalším individuálním vzdělávání 
označení Veterinární lékař autorizovaný KVL ČR ve fyzioterapii a rehabilitaci malých 
zvířat. Toto označení získají úspěšným absolvováním odborné zkoušky před Zkušební komisí 
pro specializaci Fyzioterapie a rehabilitace malých zvířat, kterou jmenuje představenstvo 
KVL ČR. Vlastní odborná příprava k získání odbornosti v oboru Fyzioterapie a rehabilitace 
malých zvířat probíhá pod vedením Asociace fyzioterapie a rehabilitace České republiky na 
základě autorizace udělené KVL ČR.  
  V současné době je možnost vystudovat tříletý Studijní obor Fyzioterapeut zvířat, 
který je akreditovaný Ministerstvem školství, na Vyšší odborné škole ekonomické a 
zdravotnické v Boskovicích. Absolvent získá odbornou způsobilost pro výkon povolání 
veterinární asistent – fyzioterapeut v oblasti veterinární fyzioterapie. 
 Druhou možností je získání kvalifikace Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník 
malých zvířat. 
 Národní ústav pro vzdělávání (NUV) 30. 7. 2019 na svých webových stránkách 
zveřejnil standardy profesních kvalifikací. Jednou z nich je nově vzniklá kvalifikace 
Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat (kód: 43-001-R) jehož 
autorizujícím orgánem je Ministerstvo zemědělství. Tato kvalifikace se stala součástí Národní 
soustavy kvalifikací (NSK). NSK je zakotvena zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a 
uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Kvalifikace uvedené v NSK doplňují stávající 
kvalifikační a vzdělávací systémy. Cílem je, aby kvalifikační standardy uvedené v NSK 
odpovídaly popisům požadavků na příslušná povolání. Kvalifikaci Fyzioterapeut a 
rehabilitační pracovník malých zvířat byla přidělena kvalifikační úroveň 6. Tato úroveň 



odpovídá dosaženému vysokoškolskému vzdělání bakalářského studijního programu nebo 
vyššímu odbornému vzdělání. Každá kvalifikace v NSK má tzv. autorizované osoby. Jsou to 
fyzické či právnické osoby, které splnily podmínky pro to, aby mohly danou kvalifikaci 
zkoušet a umožnit tak zájemcům o kvalifikaci její získání. Asociace fyzioterapie a 
rehabilitace zvířat České republiky, z.s. se stala autorizovanou osobou pro kvalifikaci 
Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat.  
 Doklad (certifikát) o úspěšném vykonání zkoušky z profesní kvalifikace Fyzioterapeut 
a rehabilitační pracovník malých zvířat evidované v NSK má statut veřejné listiny – 
prokazuje, že jeho držitel je kompetentní vykonávat povolání Fyzioterapeut a rehabilitační 
pracovník malých zvířat, pro které je stanovena daná kvalifikace, a jako takový je 
zaměstnavateli uznáván. Profesní kvalifikace umožňuje uchazeči zaměstnatelnost v daném 
povolání, případně i získání Živnostenského listu. 
 
 
 



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ 
Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město

Čj.: 48062/2019-MZE

R O Z H O D N U T Í

Ministerstvo zemědělství, se sídlem Těsnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město, rozhodlo 
podle § 9 až 11 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání 
a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění 
pozdějších předpisů, o žádosti o udělení autorizace ze dne 18. 9. 2019 žadatele, jímž je 
právnická osoba Asociace fyzioterapie a rehabilitace zvířat České republiky, z.s., 
Dědická 680/27a, 682 01 Vyškov, IČO 05582776  

t a k t o : 

Ministerstvo zemědělství 

uděluje 

Asociaci fyzioterapie a rehabilitace zvířat České republiky, z.s., 

na dobu 5 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí 

autorizaci

pro tuto profesní kvalifikaci: 

Kód profesní 
kvalifikace

Název profesní kvalifikace

1) 43-001-R Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat




