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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 56

Rozeslána dne 26. června 2009

Cena Kč 63,–

O B S A H:
183. Zák o n , kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního
zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 7/2009 Sb.
184. N ař íz e n í v l á d y o stanovení výše úhrad za zkoušky
185. V y h lá š k a o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů
186. V y h lá š k a o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční
místo a základních kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních místech)
187. V y h lá š k a o minimálních požadavcích na studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací
program všeobecné praktické lékařství
188. V y h lá š k a o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti
českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů)
189. V y h lá š k a o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu,
závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověrení znalosti českého jazyka
(vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních)
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183
ZÁKON
ze dne 28. května 2009,
kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)
a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2008 Sb.,
o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů,
ve znění zákona č. 7/2009 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

5. V § 8 písm. e) se slova „za podmínek stanovených v § 10 odst. 2“ zrušují.
6. Za § 8a se vkládají nové § 8b až 8d, které znějí:

ČÁST PRVNÍ

„§ 8b

Změna exekučního řádu

Komora na požádání zašle neprodleně ministerstvu stejnopis aktu Komory, jakož i související listiny.

Čl. I
Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech
a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších
zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 279/
/2003 Sb., zákona č. 360/2003 Sb., zákona č. 53/2004
Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb.,
zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona
č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/
/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 133/2006
Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,
zákona č. 347/2007 Sb., zákona č. 247/2008 Sb., zákona
č. 254/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 301/
/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb.,
se mění takto:
1. V § 7 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Státní dohled nad exekuční činností a nad činností podle § 74 odst. 1 písm. c) vykonává rovněž předseda okresního soudu, do jehož obvodu je exekutor
jmenován; jde-li o státní dohled v jednotlivé věci, též
předseda okresního soudu, který exekutora pověřil
provedením exekuce. Pro výkon státního dohledu
předsedou okresního soudu se použijí obdobně odstavce 2 až 4. Předseda okresního soudu může pověřit
výkonem státního dohledu místopředsedu soudu. Jednotlivými úkony při výkonu státního dohledu může
předseda okresního soudu pověřit vyššího soudního
úředníka.“.
2. V § 7a se slova „nebo Komora“ nahrazují slovy
„ , Komora nebo předseda okresního soudu“.
3. V § 8 písm. a) se slova „na návrh Komory“
zrušují.
4. V § 8 písm. d) se slova „a kárné“ zrušují.

§ 8c
(1) Odporuje-li usnesení, rozhodnutí nebo jiné
opatření Komory zákonu nebo jinému právnímu předpisu a nejde-li o stavovský předpis, může ministerstvo
takový akt Komory zrušit. Rozklad nemá odkladný
účinek.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije v případě
porušení právních předpisů občanského, obchodního,
rodinného nebo pracovního práva. Dále se ustanovení
odstavce 1 nepoužije na rozhodnutí a jiné úkony Komory učiněné podle správního řádu nebo podle zákona
o správě daní a poplatků.
§ 8d
(1) Poruší-li Komora opakovaně závažným způsobem povinnost stanovenou jí zákonem, může ministr
rozhodnout o nucené správě Komory. Proti rozhodnutí o nucené správě nelze podat rozklad. Prvním úkonem v řízení o zavedení nucené správy může být vydání rozhodnutí o nucené správě Komory. Ministr
může rozhodnutí o nucené správě Komory změnit.
(2) Dnem, kdy rozhodnutí o nucené správě Komory nabude právní moci, se v rozsahu stanoveném
v tomto rozhodnutí pozastavuje výkon funkce orgánů
Komory, vyjma podání žaloby k soudu proti tomuto
rozhodnutí. Rozhodování o věcech náležejících do působnosti orgánů Komory tímto okamžikem přechází
v rozsahu, v němž byl výkon jejich funkce pozastaven,
na ministerstvo. Ministerstvo v těchto věcech jedná
jménem Komory navenek v rozsahu stanoveném v rozhodnutí o nucené správě Komory.
(3) Pokud nebyl výkon funkce orgánů Komory
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pozastaven nebo v rozsahu, v němž nebyl pozastaven,
mohou tyto orgány ve věcech náležejících do jejich působnosti rozhodovat pouze se souhlasem ministerstva,
jinak je takové rozhodnutí neplatné. Ve věcech, v nichž
ministerstvo nejedná jménem Komory navenek, může
Komora činit právní úkony jen se souhlasem ministerstva, jinak jsou takové právní úkony neplatné. Věta
první a druhá se nevztahují na podání žaloby k soudu
proti rozhodnutí o zavedení nucené správy Komory.
(4) Náklady spojené s výkonem nucené správy
hradí ministerstvo.
(5) Nucená správa končí doručením rozhodnutí
ministra o jejím ukončení, nejpozději uplynutím 3 let
od jejího zavedení. Na nejbližším jednání sněmu podá
ministerstvo zprávu o výkonu nucené správy a o stavu
hospodaření a majetku Komory.“.
7. V § 9 odst. 2 a 3 se slovo „Komora“ nahrazuje
slovem „Ministerstvo“.
8. V § 9 odst. 2 se slova „po vyjádření ministerstva“ zrušují.
9. § 10 zní:
„§ 10
(1) Exekutora jmenuje do exekutorského úřadu
ministr na základě výběrového řízení do 1 měsíce od
ukončení tohoto řízení, a to do sídla v obvodu okresního soudu.
(2) Ministerstvo uskuteční výběrové řízení nejpozději do 1 měsíce od uvolnění exekutorského úřadu
a nebo, jde-li o zvýšení počtu exekutorských úřadů, do
1 měsíce od rozhodnutí o zvýšení počtu exekutorských
úřadů.
(3) Do výběrového řízení se může přihlásit ve
lhůtě určené ministerstvem každý, kdo splňuje podmínky podle § 9.“.
10. V § 15 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
„f) dnem právní moci rozhodnutí, kterým bylo uloženo kárné opatření odvolání z exekutorského
úřadu.“.
11. V § 15 odstavec 2 zní:
„(2) Ministr exekutora odvolá
a) na jeho žádost,
b) jestliže byl exekutor pravomocně odsouzen pro
úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin spáchaný
v souvislosti s exekuční činností,
c) jestliže exekutor nedoloží Komoře stejnopis nebo
ověřenou kopii smlouvy o pojištění své odpovědnosti za škodu do 30 dnů po svém jmenování exe-

Strana 2687

kutorem nebo zanikne-li jeho pojištění odpovědnosti za škodu a exekutor jej do 30 dnů neobnoví,
d) jestliže si exekutor do 3 měsíců po složení slibu
bez vážných důvodů neotevře v sídle exekutorského úřadu, do kterého byl jmenován, kancelář
a nebude připraven vykonávat exekuční činnost,
e) jestliže soud na návrh ministerstva rozhodl, že exekutor vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemůže řádně nejméně po dobu 1 roku vykonávat
exekuční činnost.“.
12. V § 15 odstavec 3 zní:
„(3) Výkon úřadu exekutora se pozastavuje dnem
doručení rozhodnutí o jeho odvolání, nejde-li o odvolání exekutora na jeho žádost.“.
13. V § 15 odstavec 4 zní:
„(4) Ministr zahájí řízení o odvolání exekutora do
1 měsíce ode dne, kdy mu byla doručena žádost exekutora o odvolání nebo kdy se dozvěděl o jiném důvodu pro odvolání. Dozví-li se Komora o důvodu pro
odvolání podle odstavce 2 písm. b) až e), je povinna jej
ministerstvu neprodleně oznámit.“.
14. V § 18 odst. 1 písm. b) se slova „a nebo jestliže
kárná komise mu odňala právo zastupovat exekutora“
zrušují.
15. V § 31 odstavec 5 zní:
„(5) Povinností mlčenlivosti není exekutor vázán
v rozsahu nezbytném pro řízení před soudem. Dále
není povinností mlčenlivosti vázán v rozsahu nezbytném pro řízení před jiným orgánem, je-li předmětem
řízení spor mezi ním a oprávněným nebo povinným
nebo jejich právními nástupci, a pro výkon státního
dohledu.“.
16. V § 31 odst. 6 se slova „ ; podrobnosti stanoví
kárný řád“ zrušují.
17. V § 109 odst. 4 se písmeno e) zrušuje.
Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).
18. V § 110 odst. 7 písm. c) se slovo „ , kárný“
zrušuje.
19. V § 110 odst. 7 se písmeno j) zrušuje.
Dosavadní písmena k) a l) se označují jako písmena j)
a k).
20. V § 110 odst. 8 zní:
„(8) K platnosti zkušebního řádu a kancelářského
řádu je zapotřebí předchozího souhlasu ministerstva.“.
21. V § 111 odst. 5 se slova „nebo kárné“ zrušují.
22. V § 111 odst. 6 se písmena g) a i) zrušují.
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Dosavadní písmena h) až r) se označují jako písmena g)
až o).
23. V § 111 odst. 6 písmena i) a j) znějí:
„i) vypracovává návrh organizačního řádu, volebního
řádu, zkušebního řádu a kancelářského řádu
a předkládá je sněmu ke schválení,
j) předkládá ministerstvu ke schválení zkušební řád
a kancelářský řád,“.
24. V § 113 odst. 5 se slova „a s členstvím v kárné
komisi“ zrušují.
25. § 114 se zrušuje.
26. § 116 a 117 znějí:
„§ 116
(1) Exekutor, kandidát a koncipient jsou kárně
odpovědni za kárné provinění.
(2) Kárným proviněním exekutora, kandidáta
nebo koncipienta je závažné nebo opětovné
a) porušení jeho povinností stanovených právním
nebo stavovským předpisem anebo usnesením Komory, nebo
b) narušení důstojnosti exekutorského povolání jeho
chováním.
(3) Exekutorovi lze za kárné provinění uložit některé z těchto kárných opatření:
a) napomenutí,
b) písemné napomenutí,
c) pokutu až do výše stonásobku základu podle odstavce 6,
d) odvolání z exekutorského úřadu.
(4) Kandidátovi lze za kárné provinění uložit některé z těchto kárných opatření:
a) napomenutí,
b) písemné napomenutí,
c) pokutu až do výše desetinásobku základu podle
odstavce 6,
d) odvolání ze zastupování.
(5) Koncipientovi lze za kárné provinění uložit
některé z těchto kárných opatření:
a) napomenutí,
b) písemné napomenutí,
c) pokutu až do výše dvojnásobku základu podle odstavce 6.
(6) Základem pro určení pokuty podle odstavců 3
až 5 je všeobecný vyměřovací základ stanovený podle
zákona o důchodovém pojištění za kalendářní rok,
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který o dva roky předchází kalendářnímu roku, v němž
se exekutor, kandidát nebo koncipient dopustil kárného
provinění.
(7) Jestliže bylo uloženo kárné opatření odvolání
z exekutorského úřadu, nesmí být odvolaný exekutor
po dobu 5 let od právní moci rozhodnutí o odvolání
jmenován exekutorem. Jestliže bylo uloženo kárné opatření odvolání ze zastupování, nesmí být odvolaný kandidát po dobu pěti let od právní moci rozhodnutí o odvolání ustanoven zástupcem nebo být jmenován exekutorem.
(8) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
§ 117
(1) Kárné řízení se zahajuje na návrh, který se nazývá kárnou žalobou.
(2) Kárnou žalobu je oprávněn podat
a) ministr proti kterémukoli exekutorovi, kandidátovi nebo koncipientovi,
b) předseda revizní komise a předseda kontrolní komise ve věcech působnosti těchto komisí proti kterémukoli exekutorovi, kandidátovi nebo koncipientovi,
c) předseda krajského soudu proti exekutorovi, který
má sídlo v obvodu tohoto soudu, kandidátovi
nebo koncipientovi tohoto exekutora či zástupci
exekutora,
d) předseda okresního soudu proti exekutorovi, který
má sídlo v obvodu tohoto soudu, kandidátovi
nebo koncipientovi tohoto exekutora,
e) předseda okresního soudu proti exekutorovi, který
byl tímto soudem pověřen provedením exekuce,
proti kandidátovi nebo koncipientovi tohoto exekutora nebo zástupci exekutora
(dále jen „kárný žalobce“).
(3) Kárná žaloba musí být podána do 6 měsíců
ode dne, kdy se kárný žalobce o kárném provinění dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy ke kárnému provinění došlo. Do šestiměsíční lhůty se nezapočítává doba, po kterou se provádějí přípravné úkony
k prověření, zda ke kárnému provinění došlo, nejvýše
však v délce dvou měsíců.
(4) Kárná žaloba musí obsahovat jméno a příjmení
exekutora, kandidáta nebo koncipienta, proti němuž
žaloba směřuje, jeho sídlo, sídlo exekutora, u něhož je
kandidát nebo koncipient zaměstnán, popis skutku, pro
který se navrhuje zahájení kárného řízení, a označení
důkazů, o které se návrh opírá. Ke kárné žalobě se
připojí důkazy, které má kárný žalobce k dispozici.“.
27. § 118 až 120 se zrušují.
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28. § 121 včetně poznámky pod čarou č. 21 zní:
„§ 121
(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, na kárné řízení
se použijí obdobně ustanovení zákona o řízení ve věcech soudců a státních zástupců21).
(2) V kárném řízení jednají a rozhodují senáty,
které podle zákona o řízení ve věcech soudců a státních
zástupců21) jednají a rozhodují v řízení ve věcech soudců.
(3) Opatření potřebná k výkonu uloženého kárného opatření provede ministerstvo.
21

) Zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních
zástupců, ve znění pozdějších předpisů.“.

29. V § 123 se slova „1 roku“ nahrazují slovy
„5 let“ a slova „případně kandidáta“ nahrazují slovy
„kandidáta nebo koncipienta“.
30. V části první se za hlavu XI vkládá nová hlava XII, která včetně nadpisu zní:
„HLAVA XII
SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 124a
a)

b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)

(1) Komora se dopustí správního deliktu tím, že
neprovádí dohled nad činností exekutora nebo nad
řízením činnosti exekutorského úřadu nebo nad
dodržováním povinností stanovených exekutorovi
zákonem o některých opatřeních proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
anebo dohled provádí v rozporu s § 7 odst. 5,
nepředloží ministerstvu stavovské předpisy podle
§ 8a odst. 1,
nevede seznam koncipientů nebo jej vede v rozporu s § 20 odst. 1 nebo 2,
nevyškrtne exekutorského koncipienta ze seznamu
koncipientů podle § 22 odst. 1 nebo vyškrtnutí ze
seznamu koncipientů neoznámí podle § 22 odst. 2,
nevede seznam kandidátů nebo jej vede v rozporu
s § 24 odst. 1 nebo 3,
nevydá exekutorovi průkaz exekutora, razítko
nebo pečetidlo,
neustanoví exekutorovi zástupce nebo nového zástupce podle § 16 odst. 1 a 2 nebo § 18,
orgán Komory provede zproštění mlčenlivosti
v rozporu s § 31 odst. 2,
prezidium Komory zorganizuje exekutorské
zkoušky v rozporu s § 115 odst. 4 nebo nezajistí
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provedení exekutorské zkoušky v souladu se zkušebním řádem vydaným podle § 115 odst. 5,
j) nevede centrální evidenci exekucí nebo ji vede
v rozporu s § 125,
k) poruší rozhodnutí o nucené správě Komory, nebo
l) poruší § 8d odst. 3.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do
a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a), i), j), k) nebo l),
b) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene c), d), e), g) nebo h),
c) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene b) nebo f).
§ 124b
(1) Komora za správní delikt neodpovídá, jestliže
prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno
požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho
spáchání a jeho následkům a okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost Komory za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájí řízení do
2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však
do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle § 124a projednává
v prvním stupni ministerstvo.“.
Dosavadní hlavy XII a XIII se označují jako hlavy XIII
a XIV.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Bylo-li rozhodnutí prezidia o vyhlášení výběrového řízení zveřejněno přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, použijí se na toto výběrové řízení dosavadní právní předpisy.
2. Navrhla-li Komora ministrovi odvolání exekutora přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, použijí se na jeho odvolání dosavadní právní předpisy.
3. Nestanoví-li se dále jinak, použije se pro kárné
řízení, které bylo zahájeno přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, zákon č. 120/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Kárné
provinění se posoudí a kárné opatření se uloží podle
dosavadních právních předpisů.
4. Rozhodne-li kárná komise přede dnem nabytí
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účinnosti tohoto zákona podle § 120 zákona č. 120/
/2001 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, a nevyhotoví-li přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona písemné rozhodnutí nebo je
neodešle kárně obviněnému exekutorovi nebo kandidátovi, o návrhu rozhodne znovu Nejvyšší správní soud.
Obdobně se postupuje, rozhodne-li prezidium o odvolání přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podle
§ 121 odst. 4 zákona č. 120/2001 Sb., ve znění účinném
do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a nevyhotoví-li
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona písemné
rozhodnutí nebo je neodešle kárně obviněnému.

7. Komora odevzdá Nejvyššímu správnímu soudu
podklady a spisy k řízením podle bodů 3 až 6 do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Neuplynula-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona lhůta pro podání odvolání proti rozhodnutí kárné komise nebo začala-li tato lhůta běžet po dni
nabytí účinnosti tohoto zákona, odvolání se podá
k Nejvyššímu správnímu soudu, nebylo-li přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona podáno ke kárné komisi. Pro délku odvolací lhůty se použijí dosavadní
právní předpisy.

Čl. III

6. Na řízení o odvolání, o kterém nebylo rozhodnuto přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož
i o odvolání podle bodu 4 věty druhé, se použijí přiměřeně ustanovení zákona o řízení ve věcech soudců
a státních zástupců21). O odvolání rozhodují senáty,
které jednají a rozhodují v řízení ve věcech soudců.
Nezamítne-li Nejvyšší správní soud odvolání, napadené rozhodnutí zcela nebo zčásti zruší a sám ve věci
rozhodne.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních
úřednících a vyšších úřednících státního
zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve
znění zákona č. 7/2009 Sb.

V § 4 odst. 2 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších
soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, se slova
„a typech řízení“ nahrazují slovy „ , typech řízení
a při jaké činnosti soudu“.

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl. IV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.

Sbírka zákonů č. 184 / 2009

Částka 56

Strana 2691

184
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. června 2009
o stanovení výše úhrad za zkoušky
Vláda nařizuje podle § 37 odst. 2 zákona č. 95/
/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné
způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 189/2008 Sb., a podle § 90
odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., 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), ve znění zákona č. 189/2008 Sb.:

a) závěrečnou zkoušku certifikovaného
v částce 3 500 Kč, přičemž úhrada za
1. teoretickou část zkoušky činí 2 000 Kč,
2. praktickou část zkoušky činí 1 500 Kč,

b) první opakování závěrečné zkoušky certifikovaného kurzu v částce 5 000 Kč, přičemž úhrada za
1. teoretickou část zkoušky činí 3 000 Kč,
2. praktickou část zkoušky činí 2 000 Kč,
c) druhé opakování závěrečné zkoušky certifikovaného kurzu v částce 7 000 Kč, přičemž úhrada za

§1

1. teoretickou část zkoušky činí 4 000 Kč,

Předmět úpravy

2. praktickou část zkoušky činí 3 000 Kč.

Tímto nařízením se stanoví výše úhrady za
a) atestační zkoušku, závěrečnou zkoušku certifikovaného kurzu a aprobační zkoušku podle zákona
o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře
a farmaceuta,
b) atestační zkoušku, aprobační zkoušku a zkoušku
k vydání osvědčení podle zákona o nelékařských
zdravotnických povoláních.

kurzu

(3) Výše úhrady podle § 1 písm. a) je stanovena za
a) aprobační zkoušku v částce 7 000 Kč, přičemž
úhrada za
1. písemný test odborných znalostí činí 1 500 Kč,
2. písemný test znalostí systému zdravotnictví
a základů práva činí 1 500 Kč,
3. ústní odbornou zkoušku činí 4 000 Kč,
b) první opakování aprobační zkoušky v částce
10 000 Kč, přičemž úhrada za

Výše úhrady

1. písemný test odborných znalostí činí 2 000 Kč,

§2

2. písemný test znalostí systému zdravotnictví
a základů práva činí 2 000 Kč,

(1) Výše úhrady podle § 1 písm. a) je stanovena za
a) atestační zkoušku v částce 3 500 Kč, přičemž
úhrada za
1. teoretickou část zkoušky činí 2 000 Kč,
2. praktickou část zkoušky činí 1 500 Kč,
b) první opakování atestační zkoušky v částce
5 000 Kč, přičemž úhrada za
1. teoretickou část zkoušky činí 3 000 Kč,
2. praktickou část zkoušky činí 2 000 Kč,
c) druhé opakování atestační zkoušky v částce
7 000 Kč, přičemž úhrada za
1. teoretickou část zkoušky činí 4 000 Kč,

3. ústní odbornou zkoušku činí 6 000 Kč,
c) druhé a každé další opakování aprobační zkoušky
v částce 15 000 Kč, přičemž úhrada za
1. písemný test odborných znalostí činí 3 000 Kč,
2. písemný test znalostí systému zdravotnictví
a základů práva činí 3 000 Kč,
3. ústní odbornou zkoušku činí 9 000 Kč.
§3
(1) Výše úhrady podle § 1 písm. b) je stanovena za
a) atestační zkoušku v částce 3 500 Kč, přičemž
úhrada za

2. praktickou část zkoušky činí 3 000 Kč.

1. teoretickou část zkoušky činí 2 000 Kč,

(2) Výše úhrady podle § 1 písm. a) je stanovena za

2. praktickou část zkoušky činí 1 500 Kč,
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b) první opakování atestační zkoušky v částce
5 000 Kč, přičemž úhrada za
1. teoretickou část zkoušky činí 3 000 Kč,
2. praktickou část zkoušky činí 2 000 Kč,
c) druhé a každé další opakování atestační zkoušky
v částce 7 000 Kč, přičemž úhrada za
1. teoretickou část zkoušky činí 4 000 Kč,
2. praktickou část zkoušky činí 3 000 Kč.
(2) Výše úhrady podle § 1 písm. b) je stanovena za
a) zkoušku k vydání osvědčení v částce 2 000 Kč,
přičemž úhrada za
1. teoretickou část zkoušky činí 1 000 Kč,
2. praktickou část zkoušky činí 1 000 Kč,
b) první opakování zkoušky k vydání osvědčení
v částce 4 000 Kč, přičemž úhrada za
1. teoretickou část zkoušky činí 2 000 Kč,
2. praktickou část zkoušky činí 2 000 Kč,
c) druhé opakování zkoušky k vydání osvědčení
v částce 6 000 Kč, přičemž úhrada za
1. teoretickou část zkoušky činí 3 000 Kč,

Částka 56

a) aprobační zkoušku v částce 7 000 Kč, přičemž
úhrada za
1. písemný test odborných znalostí činí 1 500 Kč,
2. písemný test znalostí systému zdravotnictví
a základů práva činí 1 500 Kč,
3. ústní odbornou zkoušku činí 4 000 Kč,
b) první opakování aprobační zkoušky v částce
10 000 Kč, přičemž úhrada za
1. písemný test odborných znalostí činí 2 000 Kč,
2. písemný test znalostí systému zdravotnictví
a základů práva činí 2 000 Kč,
3. ústní odbornou zkoušku činí 6 000 Kč,
c) druhé a každé další opakování aprobační zkoušky
v částce 15 000 Kč, přičemž úhrada za
1. písemný test odborných znalostí činí 3 000 Kč,
2. písemný test znalostí systému zdravotnictví
a základů práva činí 3 000 Kč,
3. ústní odbornou zkoušku činí 9 000 Kč.
§4
Účinnost

2. praktickou část zkoušky činí 3 000 Kč.
(3) Výše úhrady podle § 1 písm. b) je stanovena za

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července
2009.

Předseda vlády:
Ing. Fischer, CSc. v. r.
Ministryně zdravotnictví:
Mgr. Jurásková, Ph.D., MBA v. r.

Sbírka zákonů č. 185 / 2009

Částka 56
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185
VYHLÁŠKA
ze dne 17. června 2009
o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
a oborech certifikovaných kurzů
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37
odst. 1 písm. a) a g) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění
zákona č. 189/2008 Sb.:
§1
Tato vyhláška upravuje v souladu s právem Evropských společenství1)
a) obory specializačního vzdělávání lékařů, zubních
lékařů a farmaceutů (dále jen „základní obory“),
b) označení odbornosti lékaře, zubního lékaře a farmaceuta se specializovanou způsobilostí,
c) minimální délku specializačního vzdělávání podle
vzdělávacích programů,
d) obory certifikovaných kurzů lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (dále jen „nástavbové obory“)
a minimální délku vzdělávání v nich.
§2
(1) Základní obory, označení odbornosti lékaře,
zubního lékaře a farmaceuta se specializovanou způsobilostí a minimální délka1) specializačního vzdělávání
jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2) Základní kmeny, které jsou součástí základních oborů uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce,
jsou anesteziologický, gynekologicko-porodnický, hygienický, chirurgický, interní, patologický, pediatrický,
psychiatrický, radiologický a kmen všeobecné praktické lékařství. Délka vzdělávání v základním kmeni
činí 24 měsíců.
(3) Doporučená délka specializačního vzdělávání
v České republice je stanovena příslušným vzdělávacím
programem.
§3
Nástavbové obory, minimální délka vzdělávání
v těchto oborech a označení odbornosti lékaře a farmaceuta se zvláštní odbornou způsobilostí jsou stanoveny
v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§4
Převedení specializací podle vyhlášky č. 77/1981
Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných
pracovnících ve zdravotnictví, podle zákona č. 95/2004
Sb., ve znění zákona č. 125/2005 Sb. a zákona č. 124/
/2008 Sb., a podle vyhlášky č. 233/2008 Sb., o oborech
specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, na základní obory, nástavbové obory a na základní kmeny podle této vyhlášky je uvedeno v příloze
č. 3 k této vyhlášce.
§5
Lékaři, kteří podle dřívějších právních předpisů
získali specializaci I. stupně a nezískali specializovanou
způsobilost podle § 44 zákona č. 95/2004 Sb., splňují
podmínky pro získání certifikátu o absolvování základního kmene v příslušném základním oboru podle této
vyhlášky.
§6
Převedením specializované způsobilosti na zvláštní
odbornou způsobilost podle přílohy č. 3 k této vyhlášce není dotčena specializovaná způsobilost získaná
podle dřívějších právních předpisů. Tato skutečnost se
prokazuje příslušným dokladem osvědčujícím získání
specializované způsobilosti podle dřívějších právních
předpisů.
§7
Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti zařazení ke dni
nabytí účinnosti této vyhlášky do specializačního vzdělávání podle dřívějších právních předpisů jej dokončí
podle dřívějších právních předpisů.
§8
Vyhláška č. 233/2008 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, se
zrušuje.
§9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července
2009.

Ministryně:
Mgr. Jurásková, Ph.D., MBA v. r.

1

) Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 36/2005/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací.
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186
VYHLÁŠKA
ze dne 10. června 2009
o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení
na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta
(o rezidenčních místech)
Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) stanoví podle § 37 odst. 1 písm. i) zákona
č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře
a farmaceuta, ve znění zákona č. 189/2008 Sb., a podle
§ 90 odst. 2 písm. i) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilostí 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), ve znění zákona č. 189/
/2008 Sb.:
§1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje postup při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběh výběrového řízení na rezidenční místo a základní kritéria výběru rezidenta.
§2
Vyhlašovatel výběrového řízení
Vyhlašovatelem výběrového řízení (dále jen „vyhlašovatel“) se pro účely této vyhlášky rozumí
a) akreditované zařízení, které získalo dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo1),
b) zařízení, které získalo dotaci ze státního rozpočtu
na rezidenční místo2).
§3
Vyhlášení výběrového řízení
(1) Vyhlašovatel vyhlásí výběrové řízení na rezidenční místo způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyhlašovatel oznámí vyhlášení výběrového řízení podle věty první ministerstvu, a to nejpozději do 3 dnů od
jeho vyhlášení.
(2) Vyhlášení výběrového řízení obsahuje
a) označení „Výběrové řízení na rezidenční místo“,
b) název a adresu vyhlašovatele,
c) seznam rezidenčních míst, včetně oboru specializačního vzdělávání,
d) lhůtu pro podání přihlášek (dále jen „přihláška“)
do výběrového řízení; tato lhůta nesmí být kratší
než 15 pracovních dnů ode dne vyhlášení výběrového řízení,
e) místo pro podání přihlášek do výběrového řízení,
f) kritéria pro hodnocení uchazečů stanovená vyhlašovatelem; tato kritéria musí být objektivní a nediskriminační povahy,
g) seznam dokladů, které uchazeči přikládají k přihlášce podle § 4 odst. 2,
h) způsob hodnocení podle kritérií uvedených v písmenu f).
(3) Do výběrového řízení je zařazen uchazeč na
základě podané přihlášky, splní-li podmínky uvedené
ve vyhlášení výběrového řízení a v této vyhlášce.
§4
Přihláška
(1) Přihláška se podává ve lhůtě a na místo uvedené ve vyhlášení výběrového řízení.
(2) Přihláška obsahuje náležitosti stanovené v příloze č. 1 k této vyhlášce. K přihlášce uchazeč doloží
a) vyplněný osobní dotazník, jehož náležitosti jsou
stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce,

1

) § 21a odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.

2

) § 60a odst. 11 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilostí 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), ve znění zákona č. 189/2008 Sb.

Sbírka zákonů č. 186 / 2009

Strana 2718

b) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců,
c) výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného
rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců,
d) neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání
odborné způsobilosti,
e) neověřenou kopii dokladu o získání specializované
způsobilosti3) nebo zvláštní odborné způsobilosti,
pokud ji získal,
f) je-li lékařem, zubním lékařem nebo farmaceutem,
potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání,
g) přehled odborné praxe.
(3) Doklady uvedené v odstavci 2 písm. b) a c) nepředkládá uchazeč, který již je zaměstnancem daného
vyhlašovatele.
Průběh výběrového řízení
§5
(1) Vyhlašovatel zřizuje pro každé výběrové řízení nejméně tříčlennou komisi; jedním z členů této
komise je školitel rezidenta. Členy komise jmenuje
a odvolává vyhlašovatel.
(2) Členem komise může být pouze osoba, u níž
se zřetelem na její vztah k uchazeči nejsou důvodné
pochybnosti o její nepodjatosti. Členové komise tuto
skutečnost potvrdí čestným prohlášením, které se zakládá v dokumentaci výběrového řízení.
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mise pořadí uchazečů. Pořadí uchazečů stanovené komisí je pro vyhlašovatele závazné.
(5) O průběhu a výsledku výběrového řízení vyhotoví komise zápis. Součástí zápisu je zpráva o posouzení a hodnocení uchazečů na místo rezidenta, jejíž obsah je stanoven v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(6) Zápis podepíše předseda a všichni přítomní
členové komise. Předseda komise předá zápis vyhlašovateli neprodleně po skončení jednání komise; tímto
činnost komise končí.
§7
Ukončení výběrového řízení
(1) Výběrové řízení je ukončeno výběrem rezidenta. Vyhlašovatel uchazečům písemně oznámí výsledek výběrového řízení nejpozději do 10 pracovních
dnů ode dne ukončení výběrového řízení a seznam vybraných rezidentů předá neprodleně ministerstvu.
(2) Výběrové řízení je dále ukončeno,
a) nepřihlásí-li se ve stanoveném termínu žádný
uchazeč,
b) nesplní-li žádný z uchazečů podmínky stanovené
ve vyhlášení výběrového řízení a v této vyhlášce,
c) byla-li vyhlašovateli odejmuta akreditace, nebo
d) nastala-li jiná skutečnost znemožňující čerpání dotace na rezidenční místo.

(3) Členství v komisi je nezastupitelné.
§8
§6
(1) Komise je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina členů komise.
(2) Komise volí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů předsedu komise, který odpovídá za
činnost komise a za řádný průběh výběrového řízení.
(3) Předseda komise seznámí členy komise s obsahem přihlášek uchazečů a řídí jednání komise. Komise
hodnotí uchazeče podle kritérií stanovených ve vyhlášení výběrového řízení, a to jejich osobní předpoklady,
znalosti a schopnosti pro výkon povolání v daném oboru. Po posouzení přihlášek může komise s vybranými
uchazeči zahájit osobní pohovory.
(4) Po ukončení osobních pohovorů stanoví ko-

3

) § 5 odst. 1, § 28 a 44 zákona č. 95/2004 Sb.
§ 55 odst. 1 a § 96 zákona č. 96/2004 Sb.

Dokumentace výběrového řízení
(1) Vyhlašovatel vede o každém výběrovém řízení
dokumentaci, která obsahuje
a) údaje uvedené ve vyhlášení výběrového řízení,
b) přihlášky uchazečů včetně dokladů podle § 4
odst. 2,
c) zápis o průběhu a výsledku výběrového řízení podle § 6 odst. 5,
d) čestné prohlášení podle § 5 odst. 2.
(2) Dokumentaci podle odstavce 1 vyhlašovatel
ukládá nejméně po dobu trvání specializačního vzdělávání všech rezidentů příslušného výběrového řízení.
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§ 10

§9
Úhrada nákladů výběrového řízení

Účinnost

Náklady spojené s vyhlášením výběrového řízení
a náklady spojené s činností komise hradí vyhlašovatel.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července
2009.

Ministryně:
Mgr. Jurásková, Ph.D., MBA v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 186/2009 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 186/2009 Sb.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 186/2009 Sb.
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187
VYHLÁŠKA
ze dne 10. června 2009
o minimálních požadavcích na studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství,
farmacie a na vzdělávací program všeobecné praktické lékařství
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 5
odst. 11 a § 37 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 95/2004
Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 189/2008 Sb.:
§1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy
Evropských společenství1) a upravuje minimální požadavky na
a) studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství a farmacie k získání odborné způsobilosti
k výkonu zdravotnického povolání2) a
b) vzdělávací program v oboru všeobecné praktické
lékařství k získání specializované způsobilosti
k výkonu zdravotnického povolání2).
§2
Studijní program všeobecné lékařství
Minimální požadavky k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání lékaře jsou
a) absolvování nejméně šestiletého prezenčního studia, které obsahuje nejméně 5500 hodin teoretické
a praktické výuky,
b) získání znalostí a dovedností
1. ve vědních oborech, na kterých je všeobecné
lékařství založeno, a znalosti vědeckých metod
včetně zásad měření biologických funkcí, hodnocení vědecky prokázaných skutečností a analýzy dat,

c)

d)
e)
f)

g)

2. o anatomii, fyziologii a chování zdravých a nemocných jedinců a o vlivu životního, pracovního a sociálního prostředí a životního stylu na
zdravotní stav člověka,
3. v klinických oborech a klinické praxi, které poskytují komplexní přehled o tělesných a duševních nemocech, včetně jejich genetické podstaty, dále znalost primární, sekundární a terciární prevence, diagnostických a léčebných postupů a základů posudkové činnosti3),
4. v přednemocniční neodkladné péči,
5. v radiační ochraně4),
6. v základech preventivních metod v oblasti
ochrany a podpory veřejného zdraví,
klinické zkušenosti získané v průběhu praktické
výuky pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí v nemocnicích a zkušenosti
v laboratorních a zobrazovacích diagnostických
oborech,
znalost základních právních předpisů souvisejících
s výkonem povolání lékaře,
znalost profesní etiky kontaktu lékaře s pacientem,
znalost problematiky financování zdravotnictví
a základních ekonomických vztahů, znalost základů managementu a
praktické dovednosti v komunikaci s pacientem
s důrazem na práva pacientů a jejich uplatňování.
§3
Studijní program zubní lékařství

(1) Studijní program zubní lékařství zahrnuje alespoň

1

) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací.

2

) Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.

3

) Zákon
Zákon
Zákon
Zákon

4

) Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

č.
č.
č.
č.

20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
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a) základní předměty
1. chemie,
2. fyzika,
3. biologie,
b) lékařsko-biologické předměty a předměty z všeobecného lékařství, jejichž absolvováním se získávají znalosti v těchto oborech
1. anatomie,
2. embryologie,
3. histologie včetně cytologie,
4. fyziologie,
5. biochemie,
6. patologická anatomie,
7. všeobecná patologie,
8. farmakologie,
9. mikrobiologie,
10. hygiena,
11. preventivní lékařství a epidemiologie,
12. radiologie,
13. rehabilitační lékařství,
14. všeobecná chirurgie,
15. vnitřní lékařství včetně dětského lékařství,
16. otorinolaryngologie,
17. dermatovenerologie,
18. obecná psychologie, psychopatologie, neuropatologie,
19. anesteziologie,
c) předměty specifické pro zubní lékařství, jejichž
absolvováním se získávají znalosti v těchto oblastech
1. zubní náhrady,
2. stomatologický materiál,
3. konzervační zubní lékařství,
4. preventivní zubní lékařství,
5. anesteziologie a sedativa v zubním lékařství,
6. speciální chirurgie,
7. speciální patologie,
8. klinické zubní lékařství,
9. dětské zubní lékařství,
10. ortodoncie,
11. parodontologie,
12. radiologie v zubním lékařství,
13. funkce čelistí,
14. profesní sdružení, profesní etika a právní
úprava výkonu povolání zubního lékaře,
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15. sociální aspekty praxe v zubním lékařství.
(2) Minimální požadavky k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání zubního lékaře jsou
a) absolvování nejméně pětiletého prezenčního studia, které obsahuje teoretickou a praktickou část,
b) znalosti a dovednosti
1. ve vědních oborech, na kterých je zubní lékařství založeno, a znalosti vědeckých metod, zejména zásad měření biologických funkcí, hodnocení vědecky prokázaných skutečností a analýzy dat,
2. o anatomii, fyziologii a chování zdravých a nemocných jedinců a o vlivu životního, pracovního a sociálního prostředí, životního stylu na
zdravotní stav člověka, pokud mají tyto znalosti
vztah k zubnímu lékařství,
3. o struktuře a funkci zubů, úst, čelistí a okolních
tkání zdravých i nemocných jedinců a o jejich
vztahu k celkovému zdravotnímu stavu pacienta,
4. o komunitních aspektech poruch orálního
zdraví a formách komunitní podpory orálního
zdraví a prevence,
5. v klinických oborech a metodách, které poskytují komplexní přehled o anomáliích, lézích
a nemocech zubů, úst, čelistí a okolních tkání,
znalosti preventivních, diagnostických, léčebných a ošetřovatelských postupů, znalosti v preventivní a intervenční populační strategii,
6. v radiační ochraně4),
c) teoretické znalosti v oblasti zubní techniky, to je
ve výrobě a opravě zdravotnických prostředků,
a to zubních náhrad, ortodontických pomůcek
a dalších stomatologických výrobků,
d) klinické zkušenosti získané v průběhu praktické
výuky pod odborným dohledem zubního lékaře
s odbornou způsobilostí k samostatnému výkonu
povolání zubního lékaře,
e) znalost základních právních předpisů souvisejících
s výkonem povolání zubního lékaře,
f) znalost profesní etiky kontaktu zubního lékaře
s pacientem,
g) problematiky financování zdravotnictví a základních ekonomických vztahů, znalost základů managementu,
h) praktické dovednosti v komunikaci s pacientem
s důrazem na práva pacientů a jejich uplatňování.
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3. kontrole léčiv v lékárně a při kontrole léčiv prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv
v jeho laboratořích,

§4
Studijní program farmacie
Minimální požadavky k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání farmaceuta jsou
a) absolvování nejméně pětiletého prezenčního studia, které obsahuje nejméně 4 roky teoretické
a praktické výuky5) a nejméně 6 měsíců praxe v lékárně,
b) znalosti o
1. léčivech a látkách použitých při výrobě a přípravě léčivých přípravků5), jejich bezpečném
a účelném použití, účinnosti a indikacích, kontraindikacích, dávkování a způsobu užití, zdravotní prevenci při práci s farmaceutickými přípravky, chemickými, karcinogenními a mutagenními látkami a látkami toxickými pro reprodukci,
2. metabolismu a účincích léčiv5), o farmakokinetice, jakož i o účincích toxických látek a o způsobu užívání léčiv,
3. farmaceutické technologii, o neklinickém a klinickém hodnocení léčiv a o klinické farmacii,
4. vědeckých a praktických poznatcích umožňujících poskytovat náležité informace o léčivech
a spolupracovat s ošetřujícími lékaři při optimalizaci farmakoterapie u konkrétních pacientů,
5. přípravcích k podpoře zdraví a o zdravotnických
prostředcích,
6. základních právních předpisech souvisejících
s výkonem povolání farmaceuta,
7. poskytování odborných informací o léčivech,
8. radiační ochraně4),
9. profesní etice kontaktu farmaceuta s pacientem,
10. problematice financování zdravotnictví a základních ekonomických vztahů, znalost základů managementu a
c) dovednosti při
1. přípravě lékových forem léčivých přípravků,
2. výrobě a kontrole léčiv,
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4. skladování a distribuci léčiv (u distributora léčiv),
5. přípravě, kontrole, skladování a výdeji léčiv v lékárnách,
6. praktické komunikaci s pacientem s důrazem na
práva pacientů a jejich uplatňování.
§5
Vzdělávací program oboru všeobecné
praktické lékařství
(1) Specializační vzdělávání se uskutečňuje podle
vzdělávacího programu v oboru všeobecné praktické
lékařství a zahrnuje nejméně 3 roky celodenní průpravy; více než polovina této průpravy probíhá ve
formě praktické výuky.
(2) Praktická výuka probíhá
a) nejméně po dobu 6 měsíců v lůžkovém zdravotnickém zařízení, které je akreditovaným zařízením2) a zahrnuje praxi ve vnitřním lékařství, chirurgii, gynekologii a porodnictví, otorinolaryngologii, a
b) nejméně 6 měsíců v ambulanci všeobecného praktického lékaře, která je akreditovaným zařízením2).
§6
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 392/2004 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na akreditované zdravotnické magisterské studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství a farmacie, se zrušuje.
§7
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července
2009.

Ministryně:
Mgr. Jurásková, Ph.D., MBA v. r.

5

) Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších
předpisů.
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188
VYHLÁŠKA
ze dne 10. června 2009
o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu
a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
(o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů)
Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) stanoví podle § 37 odst. 1 písm. f) a h) zákona
č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře
a farmaceuta, ve znění zákona č. 189/2008 Sb., (dále jen
„zákon“):
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§1
Tato vyhláška upravuje v souladu s právem Evropských společenství1)
a) atestační zkoušky k získání specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře,
zubního lékaře nebo farmaceuta,
b) aprobační zkoušky k získání odborné způsobilosti
k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře nebo
farmaceuta na území České republiky při uznávání
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání,
na které se nevztahuje část sedmá zákona,
c) závěrečné zkoušky certifikovaného kurzu,
d) postup ověření znalosti českého jazyka pohovorem.
ČÁST DRUHÁ
ATESTAČNÍ ZKOUŠKA
§2
Oborová atestační komise
(1) Atestační zkouška se koná před oborovou
atestační komisí (dále jen „atestační komise“) zřízenou

ministerstvem podle zákona. Atestační komise má nejméně 3 členy. U praktické části atestační zkoušky je
přítomen nejméně 1 člen atestační komise a školitel
akreditovaného zařízení. Členové atestační komise
zvolí předsedu, který řídí jednání atestační komise a odpovídá za její činnost. Tuto volbu lze opakovat dvakrát.
Pokud se nepodaří zvolit předsedu ani při druhé volbě,
určí se losem.
(2) Atestační zkouška je přístupná pro zdravotnické pracovníky2) a dále pro zaměstnance, kteří konání zkoušky administrativně zajišťují, a to s výjimkou
porady o výsledku zkoušky nebo její části, která je
neveřejná.
(3) O výsledku atestační zkoušky nebo její části
rozhoduje atestační komise hlasováním. V případě nerozhodného výsledku hlasování rozhoduje hlas předsedy komise.
§3
Přihláška k atestační zkoušce
(1) Přihlášku k atestační zkoušce podává uchazeč
ministerstvu, popřípadě pověřené organizaci. Správnost
údajů uvedených v přihlášce potvrzuje školitel akreditovaného zařízení, v němž se uskutečňuje vzdělávací
program, a zaměstnavatel uchazeče.
(2) Pokud uchazeč získal odbornou nebo specializovanou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v cizině, připojí k přihlášce k atestační zkoušce
neověřenou kopii rozhodnutí ministerstva o uznání
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na
území České republiky.
(3) Pokud uchazeči byla ministerstvem započítána
odborná praxe, popřípadě její část, absolvovaná v jiném
oboru specializace nebo v cizině, nebo část doby studia
absolvované v doktorském studijním programu3),

1

) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací.

2

) § 2 písm. b) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti
k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.

3

) § 5 zákona č. 95/2004 Sb.
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uchazeč připojí k přihlášce k atestační zkoušce neověřenou kopii rozhodnutí ministerstva o tomto započtení.
§4
Předpoklady pro vykonání atestační zkoušky
Předpokladem pro vykonání atestační zkoušky je
splnění všech požadavků stanovených vzdělávacím
programem pro daný obor specializačního vzdělávání.
§5
Termín a místo konání atestační zkoušky
(1) Atestační zkouška se koná v termínech, které
stanoví ministerstvo pro jednotlivé obory specializačního vzdělávání; ministerstvo stanoví nejméně 2 termíny pro každý obor na příslušný kalendářní rok,
a to nejpozději do 31. ledna daného kalendářního roku.
V případě potřeby stanoví ministerstvo další termíny
pro vykonání atestační zkoušky.
(2) Ministerstvo, popřípadě pověřená organizace,
stanoví místo konání atestační zkoušky a potvrdí je
společně s termínem konání atestační zkoušky nejméně
30 kalendářních dnů před termínem konání atestační
zkoušky všem uchazečům, kteří podali přihlášku k atestační zkoušce podle § 3 a splnili předpoklady uvedené
v § 4. Ministerstvo, popřípadě pověřená organizace,
rovněž vyrozumí členy atestační komise o termínu
a místu konání atestační zkoušky. Ministerstvo
zkoušku zruší, pokud se ve lhůtě 30 kalendářních dnů
před termínem konání atestační zkoušky nepřihlásí alespoň 1 uchazeč v příslušném oboru.
(3) Ministerstvo uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup termíny konání atestačních
zkoušek a aktuální seznam zkušebních otázek a doporučené literatury k atestační zkoušce v jednotlivých
oborech.
§6
Obsah, průběh a hodnocení atestační zkoušky
(1) Atestační zkouška se skládá z části teoretické,
a pokud tak stanoví vzdělávací program, i z části praktické. Praktická část atestační zkoušky se koná v akreditovaném zařízení a předchází teoretické části atestační
zkoušky. Atestační zkouška probíhá zpravidla v jednom dni.
(2) Před zahájením atestační zkoušky uchazeč
prokáže svoji totožnost před komisí a předloží doklad
o zaplacení úhrady nákladů spojených s organizací příslušné části atestační zkoušky. O předložení dokladu
totožnosti a dokladu o zaplacení úhrady nákladů spojených s organizací příslušné části atestační zkoušky se
provede záznam do protokolu o atestační zkoušce.
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Skládá-li se atestační zkouška z více částí, může být
prokázání totožnosti požadováno při každé části atestační zkoušky.
(3) Obsah praktické části atestační zkoušky, která
spočívá v ověření odborných praktických dovedností,
je stanoven příslušným vzdělávacím programem.
(4) Teoretická část atestační zkoušky spočívá v odpovědi na 3 odborné otázky, z nichž 1 může být nahrazena obhajobou písemné práce. Otázky z teoretické
části zkoušky se losují a zaznamenávají do protokolu
o atestační zkoušce. Po vylosování otázek poskytne
atestační komise uchazeči přiměřený čas na přípravu
odpovědí, nejméně však 15 minut.
(5) V případě, že v teoretické části atestační
zkoušky nebyla odpověď na některou ze zadaných
otázek dostačující, ale uchazeč neprokázal zásadní
neznalosti, může atestační komise položit uchazeči doplňující otázku. Doplňující otázku lze položit pouze
jednou v celém průběhu atestační zkoušky. Znění doplňující otázky se zaznamenává do protokolu o atestační zkoušce.
(6) Jednotlivé části atestační zkoušky a její celkový
výsledek jsou hodnoceny prospěl nebo neprospěl.
(7) Pokud uchazeč v praktické části atestační
zkoušky neprospěl, v teoretické části atestační zkoušky
se nepokračuje a uchazeč u atestační zkoušky neprospěl. Pokud uchazeč v teoretické části atestační
zkoušky neprospěl, celkové hodnocení uchazeče u atestační zkoušky zní „neprospěl“.
(8) Celkové hodnocení atestační zkoušky vyhlásí
atestační komise po poradě o výsledku atestační
zkoušky. Hodnocení jednotlivých částí atestační
zkoušky a celkové hodnocení atestační zkoušky se zaznamenává do protokolu o atestační zkoušce. Předseda
atestační komise nebo jím pověřený člen atestační komise zaznamenává do průkazu odbornosti jen úspěšně
vykonanou atestační zkoušku.
§7
Neúčast na atestační zkoušce, odstoupení
od atestační zkoušky, odložení a opakování
atestační zkoušky
(1) Nemůže-li se uchazeč dostavit k atestační
zkoušce v termínu, na který byl pozván, může ministerstvu, popřípadě pověřené organizaci svou neúčast
omluvit. Za omluvu se považuje
a) písemná omluva doručená ministerstvu, popřípadě
pověřené organizaci, před termínem atestační
zkoušky,
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b) v případě závažného důvodu písemná omluva doručená ministerstvu, popřípadě pověřené organizaci, do 10 kalendářních dnů po termínu konání
atestační zkoušky, nebo

Částka 56

porady o výsledku zkoušky nebo její části, která je
neveřejná.

c) odstoupení od praktické nebo teoretické části atestační zkoušky před jejím zahájením.

(3) O výsledku aprobační zkoušky nebo její části
rozhoduje zkušební komise hlasováním. V případě nerozhodného výsledku rozhoduje hlas předsedy zkušební komise.

Omluví-li se uchazeč, může se přihlásit k atestační
zkoušce v nejbližším následujícím termínu, pokud je
to z organizačních důvodů možné. Úhrada nákladů
spojených s organizací atestační zkoušky se nevrací.

(4) První a druhá část aprobační zkoušky podle
§ 11 odst. 2 se koná za přítomnosti nejméně 1 osoby,
která je zaměstnancem ministerstva.

(2) Uchazeči, který úspěšně vykonal pouze praktickou část zkoušky a omluvil se z teoretické části
zkoušky, je tato část zkoušky uznána, pokud k úspěšnému vykonání teoretické části dojde do 2 let ode dne
vykonání praktické části zkoušky.
(3) Pokud uchazeč odstoupí od atestační zkoušky
po vylosování otázek nebo v jejím dalším průběhu, je
hodnocen, jako by při atestační zkoušce neprospěl.
(4) Nedostaví-li se uchazeč k atestační zkoušce
bez omluvy, je hodnocen, jako by při atestační zkoušce
neprospěl.
(5) Pokud uchazeč u atestační zkoušky neprospěl,
může atestační zkoušku vykonat nejdříve za 12 měsíců
ode dne termínu neúspěšně vykonané zkoušky. Atestační zkoušku může uchazeč ve stejném oboru opakovat nejvýše dvakrát.

ČÁST TŘETÍ
APROBAČNÍ ZKOUŠKA
§8
Zkušební komise
(1) Aprobační zkouška, s výjimkou první a druhé
části a absolvování praktického výkonu příslušného
zdravotnického povolání pod odborným dohledem
(dále jen „praktická část“), se koná před zkušební komisí zřízenou ministerstvem podle zákona. Zkušební
komise má nejméně 3 členy. Členové zkušební komise
zvolí předsedu, který řídí jednání zkušební komise a odpovídá za její činnost. Tuto volbu lze opakovat dvakrát.
Pokud se nepodaří zvolit předsedu ani při druhé volbě,
určí se losem.
(2) Aprobační zkouška je přístupná pro zdravotnické pracovníky2) a dále pro zaměstnance, kteří konání zkoušky administrativně zajišťují, a to s výjimkou

§9
Přihláška k aprobační zkoušce
(1) Přihlášku k aprobační zkoušce podává uchazeč
ministerstvu, popřípadě pověřené organizaci.
(2) K přihlášce uchazeč připojí osvědčení o uznání
vysokoškolského vzdělání podle jiných právních předpisů (nostrifikaci)4), doklad o vzdělání opatřený překladem do českého jazyka, který musí být proveden tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků5), doklad o zdravotní způsobilosti a doklad o bezúhonnosti.
§ 10
Termín a místo konání aprobační zkoušky
(1) Aprobační zkouška se koná v termínech, které
stanoví ministerstvo; ministerstvo stanoví nejméně
2 termíny na příslušný kalendářní rok, a to nejpozději
do 31. ledna daného kalendářního roku. V případě potřeby ministerstvo stanoví další termíny pro vykonání
aprobační zkoušky.
(2) Ministerstvo, popřípadě pověřená organizace,
stanoví místo konání aprobační zkoušky a potvrdí je
společně s termínem konání aprobační zkoušky nejméně 30 kalendářních dnů před termínem konání aprobační zkoušky všem uchazečům, kteří podali přihlášku
k aprobační zkoušce podle § 9. Ministerstvo, popřípadě
pověřená organizace, rovněž vyrozumí členy zkušební
komise o termínu a místu konání aprobační zkoušky.
Ministerstvo zkoušku zruší, pokud se ve lhůtě 30 kalendářních dnů před termínem konání aprobační
zkoušky nepřihlásí alespoň 1 uchazeč.
(3) Ministerstvo uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup termíny konání aprobačních
zkoušek a aktuální seznam zkušebních otázek a doporučené literatury k aprobační zkoušce.

4

) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů.

5

) Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění zákona č. 322/2006 Sb.
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§ 11
Obsah, průběh a hodnocení aprobační zkoušky
(1) Zkušební komise ověřuje aprobační zkouškou
odborné teoretické vědomosti, znalost systému zdravotnictví v České republice a schopnost odborně se
vyjadřovat v českém jazyce v rozsahu nezbytně nutném
k výkonu zdravotnického povolání, a to slovem i písmem.
(2) Aprobační zkouška se člení na 4 na sebe navazující části:
a) první a druhou částí jsou písemné testy; prvním
testem se ověřují odborné znalosti a druhým testem se ověřují znalosti systému zdravotnictví a základů práva ve vztahu k poskytování zdravotní
péče v České republice. Testy je možné vykonat
v jazyce českém, anglickém, francouzském, německém nebo ruském. Úspěšné absolvování písemných testů aprobační zkoušky je předpokladem
pro vykonání praktické části,
b) třetí částí je absolvování praktické části. Úspěšné
absolvování praktické části je předpokladem pro
vykonání ústní zkoušky, která následuje v nejbližším možném termínu,
c) čtvrtou částí je ústní zkouška, kterou se ověřují
odborné znalosti, případně schopnost vyjadřovat
se v českém jazyce.
(3) Praktickou část zkoušky uchazeč absolvuje
v délce 5 měsíců v rozsahu stanovené týdenní pracovní
doby pod odborným dohledem lékaře, popřípadě zubního lékaře nebo farmaceuta se způsobilostí k samostatnému výkonu zdravotnického povolání v příslušném
oboru, který písemně zhodnotí, zda byla praktická část
vykonána úspěšně. V průběhu praktické části vypracují
uchazeči 5 případových studií. Zkušební komise vybere
1 případovou studii, kterou bude uchazeč při ústní
zkoušce obhajovat.
(4) Ústní zkouška začíná obhajobou případové
studie a pokračuje losováním otázek z jednotlivých
předmětů aprobační zkoušky. Po vylosování otázek
poskytne zkušební komise uchazeči přiměřený čas na
přípravu odpovědi, nejméně však 15 minut. V případě,
že při ústní zkoušce nebyla odpověď na některou ze
zadaných otázek dostačující, ale uchazeč neprokázal
zásadní neznalosti, může zkušební komise položit
uchazeči doplňující otázku. Doplňující otázku lze položit pouze jednou v celém průběhu ústní zkoušky.
Průběh ústní zkoušky, včetně znění zadaných otázek
a případné doplňující otázky, a průběh obhajoby případové studie se zaznamenají do protokolu o aprobační
zkoušce.
(5) Před zahájením každé části aprobační zkoušky
uchazeč prokáže svoji totožnost před komisí a předloží
doklad o zaplacení úhrady nákladů spojených s organizací příslušné části aprobační zkoušky. Předložení do-
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kladu totožnosti a dokladu o zaplacení úhrady nákladů
spojených s organizací příslušné části aprobační
zkoušky se zaznamená do protokolu o aprobační
zkoušce.
(6) Jednotlivé části aprobační zkoušky, s výjimkou
praktické části, a její celkový výsledek jsou hodnoceny
prospěl nebo neprospěl.
(7) Celkové hodnocení aprobační zkoušky vyhlásí
zkušební komise po poradě o výsledku aprobační
zkoušky. Hodnocení jednotlivých částí aprobační
zkoušky a celkové hodnocení aprobační zkoušky se
zaznamená do protokolu o aprobační zkoušce.

§ 12
Neúčast na aprobační zkoušce, odstoupení
od aprobační zkoušky a její opakování
(1) Nemůže-li se uchazeč dostavit k aprobační
zkoušce nebo její části v termínu, na který byl pozván,
může svou neúčast omluvit ministerstvu, popřípadě pověřené organizaci. Za omluvu se považuje
a) písemná omluva doručená ministerstvu, popřípadě
pověřené organizaci, před termínem aprobační
zkoušky,
b) v případě závažného důvodu písemná omluva doručená ministerstvu, popřípadě pověřené organizaci, do 10 kalendářních dnů po termínu konání
aprobační zkoušky, nebo
c) odstoupení od kterékoli části aprobační zkoušky
před jejím zahájením.
Omluví-li se uchazeč, může se přihlásit k aprobační
zkoušce nebo její části v nejbližším následujícím termínu, pokud je to z organizačních důvodů možné.
Úhrada nákladů spojených s organizací aprobační
zkoušky se nevrací.
(2) Uchazeči, který úspěšně vykonal část aprobační zkoušky, je tato část zkoušky uznána po dobu
2 let od jejího vykonání. Jestliže uchazeč úspěšně obhájil případovou studii a neprospěl u další části ústní
zkoušky, je úspěšné obhájení případové studie uznáno
po dobu 2 let od jejího obhájení.
(3) Pokud uchazeč odstoupí od kterékoli části
aprobační zkoušky po vylosování otázek nebo v jejím
dalším průběhu, je hodnocen, jako by při aprobační
zkoušce neprospěl.
(4) Nedostaví-li se uchazeč k aprobační zkoušce
bez omluvy, je posuzován, jako by při aprobační
zkoušce nebo její části neprospěl.
(5) Pokud uchazeč u aprobační zkoušky neprospěl, může ji znovu vykonat v nejbližším následujícím
termínu, pokud je to z organizačních důvodů možné.
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tem a písemného záznamu údajů do fiktivní zdravotnické dokumentace.

ČÁST ČTVRTÁ
POSTUP OVĚŘENÍ ZNALOSTI
ČESKÉHO JAZYKA

(2) Před zahájením ověření znalosti českého jazyka uchazeč prokáže svoji totožnost před komisí
a o předložení dokladu totožnosti se provede záznam
do protokolu.

§ 13
Postup ověření znalosti českého jazyka
(1) Schopnost vyjadřovat se v českém jazyce ověřuje ministerstvo
a) posouzením dokladu o jazykové zkoušce z českého nebo slovenského jazyka,
b) posouzením vzdělání absolvovaného v českém
nebo slovenském jazyce, nebo
c) pohovorem.

(3) Komise celkově zhodnotí uchazečovy znalosti
českého jazyka prospěl nebo neprospěl a provede
o tom záznam do protokolu o ověření znalosti českého
jazyka. Do protokolu o ověření znalosti českého jazyka
se provádí záznam o obsahu pohovoru.

(2) Ministerstvo od ověření znalosti českého jazyka pohovorem upustí, pokud uchazeč předloží doklady uvedené v odstavci 1 písm. a) nebo b). O tomto
úkonu se provede záznam do protokolu.

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
USTANOVENÍ

(3) Znalost českého jazyka ověřuje komise jmenovaná ministerstvem, která má nejméně 3 členy, z nichž
nejméně 1 člen má specializovanou způsobilost v daném
specializačním oboru k výkonu zdravotnického povolání a nejméně 1 člen je zástupce ministerstva. Členové
komise zvolí předsedu, který řídí jednání komise a odpovídá za její činnost. Pokud se nepodaří zvolit předsedu ani při druhé volbě, určí se losem.
(4) O výsledku ověření rozhoduje komise hlasováním. V případě nerozhodného výsledku hlasování
rozhoduje hlas předsedy komise.
§ 14
Termín a místo konání ověření znalosti
českého jazyka pohovorem
Termín a místo konání ověření znalosti českého
jazyka určí ministerstvo a oznámí je uchazeči nejméně
30 kalendářních dnů před termínem konání ověření.
§ 15
Obsah, průběh a hodnocení ověřování znalosti
českého jazyka pohovorem
(1) Znalost českého jazyka se ověřuje v rozsahu
nezbytně nutném pro výkon daného zdravotnického
povolání. Uchazeč prokáže schopnost odborně se vyjadřovat a komunikovat v českém jazyce, a to formou
četby odborného textu v českém jazyce, reprodukce
obsahu přečteného textu, rozhovoru s fiktivním pacien-

ČÁST PÁTÁ

§ 16
(1) Pro závěrečnou zkoušku certifikovaného
kurzu se obdobně použijí ustanovení o atestační
zkoušce.
(2) Uchazeč přihlášený k atestační zkoušce přede
dnem účinnosti této vyhlášky vykoná atestační
zkoušku podle dosavadních právních předpisů, nejpozději však do 1 roku ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. Pokud uchazeč nevykoná zkoušku ve lhůtě
uvedené ve větě první, postupuje se podle této vyhlášky.
(3) Uchazeč přihlášený k aprobační zkoušce přede
dnem účinnosti této vyhlášky vykoná aprobační
zkoušku podle dosavadních právních předpisů, nejpozději však do 1 roku ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. Pokud uchazeč nevykoná zkoušku ve lhůtě
uvedené ve větě první, postupuje se podle této vyhlášky.
§ 17
Vyhláška č. 395/2004 Sb., kterou se stanoví zkušební řád pro atestační zkoušky a pro aprobační
zkoušky lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, se zrušuje.
§ 18
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července
2009.

Ministryně:
Mgr. Jurásková, Ph.D., MBA v. r.
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189
VYHLÁŠKA
ze dne 10. června 2009
o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu,
závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu
při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona
o nelékařských zdravotnických povoláních)
Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) stanoví podle § 90 odst. 2 písm. a), b) a h) zákona č. 96/2004 Sb., 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), ve znění zákona č. 189/2008 Sb., (dále jen „zákon“):

ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§1
Tato vyhláška upravuje v souladu s právem Evropských společenství1)
a) atestační zkoušky k získání specializované způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání,
b) zkoušky k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu,
c) závěrečné zkoušky akreditovaného kvalifikačního
kurzu k získání odborné způsobilosti k výkonu
nelékařského zdravotnického povolání,
d) aprobační zkoušky k získání způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání na
území České republiky, při uznávání způsobilosti
k výkonu zdravotnického povolání osob, na které
se nevztahuje část první hlava sedmá zákona,
e) postup při ověření znalosti českého jazyka.

ČÁST DRUHÁ
ATESTAČNÍ ZKOUŠKA
§2
Oborová atestační komise
(1) Atestační zkouška se koná před oborovou
atestační komisí (dále jen „atestační komise“) zřízenou
ministerstvem podle zákona. Atestační komise má nejméně 3 členy. U praktické části atestační zkoušky, která
se koná v akreditovaném zařízení, je přítomen nejméně
1 člen atestační komise a školitel akreditovaného zařízení. Členové atestační komise zvolí předsedu, který
řídí jednání atestační komise a odpovídá za její činnost.
Tuto volbu lze opakovat dvakrát. Pokud se nepodaří
zvolit předsedu ani při druhé volbě, určí se losem.
(2) Atestační zkouška je přístupná pro zdravotnické pracovníky2) a dále pro zaměstnance ministerstva, kteří konání zkoušky administrativně zajišťují,
a to s výjimkou porady o výsledku zkoušky nebo její
části, která je neveřejná.
(3) O výsledku atestační zkoušky nebo její části
rozhoduje atestační komise hlasováním. V případě nerozhodného výsledku hlasování rozhoduje hlas předsedy komise.
§3
Přihláška k atestační zkoušce
(1) Přihlášku k atestační zkoušce podává uchazeč
ministerstvu, popřípadě pověřené organizaci. Správnost
údajů uvedených v přihlášce potvrzuje školitel akreditovaného zařízení, v němž se uskutečňuje vzdělávací
program, a zaměstnavatel uchazeče.
(2) Pokud uchazeč získal odbornou nebo specializovanou způsobilost k výkonu zdravotnického povo-

1

) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací.

2

) § 2 písm. b) zákona č. 96/2004 Sb., 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).
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lání v cizině nebo pokud uchazeč absolvoval v České
republice akreditovaný zdravotnický studijní program
s jiným vyučovacím jazykem než českým, připojí k přihlášce neověřenou kopii rozhodnutí ministerstva
o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky.
(3) Pokud uchazeči byly ministerstvem započteny
moduly, které absolvoval v rámci jiného specializačního
vzdělávání, a certifikované kurzy, připojí k přihlášce
k atestační zkoušce neověřenou kopii potvrzení o tomto
započtení.
(4) Pokud uchazeči byla ministerstvem započtena
část dříve absolvovaného studia, připojí k přihlášce
k atestační zkoušce neověřenou kopii potvrzení o tomto
započtení.
(5) Pokud uchazeči byla ministerstvem započtena
odborná praxe, popřípadě její část, absolvovaná
a) v jiném oboru specializace, pokud odpovídá příslušnému vzdělávacímu programu, nebo
b) v cizině, pokud odpovídá příslušnému vzdělávacímu programu,
připojí k přihlášce k atestační zkoušce neověřenou kopii potvrzení o tomto započtení.
§4
Předpoklady pro vykonání atestační zkoušky
Předpokladem pro vykonání atestační zkoušky je
splnění všech požadavků stanovených vzdělávacím
programem pro daný obor specializačního vzdělávání.
§5
Termín a místo konání atestační zkoušky
(1) Atestační zkouška se koná v termínech, které
stanoví ministerstvo pro jednotlivé obory specializačního vzdělávání; ministerstvo stanoví nejméně 2 termíny pro každý obor na příslušný kalendářní rok,
a to nejpozději do 31. ledna daného kalendářního roku.
V případě potřeby stanoví ministerstvo další termíny
atestační zkoušky.
(2) Ministerstvo, popřípadě pověřená organizace,
stanoví místo konání atestační zkoušky a potvrdí je
společně s termínem konání atestační zkoušky nejméně
30 kalendářních dnů před termínem atestační zkoušky
všem uchazečům, kteří podali přihlášku ke zkoušce podle § 3 a splnili předpoklady uvedené v § 4. Ministerstvo, popřípadě pověřená organizace, rovněž vyrozumí
členy atestační komise o termínu a místu konání atestační zkoušky. Ministerstvo zkoušku zruší, pokud se ve
lhůtě 30 kalendářních dnů před termínem konání
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atestační zkoušky nepřihlásí alespoň 1 uchazeč v příslušném oboru.
(3) Ministerstvo uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup termíny konání atestačních
zkoušek a aktuální seznam zkušebních otázek a doporučené literatury k atestační zkoušce v jednotlivých
oborech.
§6
Obsah, průběh a hodnocení atestační zkoušky
(1) Atestační zkouška, která se koná v akreditovaném zařízení, se skládá z části praktické a teoretické
a probíhá zpravidla v jednom dni. Praktická část atestační zkoušky může předcházet teoretické části atestační zkoušky.
(2) Před zahájením atestační zkoušky uchazeč
prokáže svoji totožnost před atestační komisí a předloží
doklad o zaplacení úhrady nákladů spojených s organizací příslušné části atestační zkoušky. O předložení dokladu totožnosti a dokladu o zaplacení úhrady nákladů
spojených s organizací příslušné atestační zkoušky je
proveden záznam do protokolu o atestační zkoušce.
Skládá-li se atestační zkouška z více částí, může být
prokázání totožnosti požadováno při každé části atestační zkoušky.
(3) Za praktickou část se považuje
a) ověření úspěšného zvládnutí praktických výkonů,
b) analýza předložených ošetřovatelských nebo laboratorně diagnostických problémů (případových
studií, modelových situací), nebo
c) obhajoba písemné práce.
(4) Teoretická část atestační zkoušky spočívá v odpovědi na 3 odborné otázky. Otázky z teoretické části
zkoušky se losují a zaznamenávají do protokolu o atestační zkoušce. Po vylosování otázek poskytne atestační
komise uchazeči přiměřený čas na přípravu odpovědí,
nejméně však 15 minut.
(5) V případě, že odpověď na některou ze zadaných otázek v teoretické části nebyla dostačující, ale
uchazeč neprokázal zásadní neznalosti, může atestační
komise položit uchazeči doplňující otázku. Doplňující
otázku lze položit pouze jednou v celém průběhu atestační zkoušky. Znění doplňující otázky se zaznamenává rovněž do protokolu o atestační zkoušce.
(6) Jednotlivé části atestační zkoušky a její celkový
výsledek jsou hodnoceny prospěl nebo neprospěl.
(7) Pokud je praktická část atestační zkoušky hodnocena neprospěl, v teoretické části atestační zkoušky
se nepokračuje a celkové hodnocení atestační zkoušky
zní „neprospěl“. Pokud uchazeč v teoretické části ates-
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tační zkoušky i po případné doplňující otázce neprospěl, celkové hodnocení uchazeče u atestační zkoušky
zní „neprospěl“.
(8) Celkové hodnocení atestační zkoušky vyhlásí
atestační komise po poradě o výsledku atestační
zkoušky. Hodnocení jednotlivých částí atestační
zkoušky a celkové hodnocení atestační zkoušky se zaznamenává do protokolu o atestační zkoušce. Předseda
atestační komise nebo jím pověřený člen atestační komise zaznamenává do průkazu odbornosti jen úspěšně
vykonanou atestační zkoušku. Po úspěšném vykonání
atestační zkoušky obdrží uchazeč diplom a dodatek
k diplomu.
§7
Neúčast na atestační zkoušce, odstoupení
od atestační zkoušky, její opakování
(1) Nemůže-li se uchazeč dostavit k atestační
zkoušce v termínu, na který byl pozván, může svou
neúčast omluvit ministerstvu, popřípadě pověřené
organizaci. Za omluvu se považuje
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ČÁST TŘETÍ
ZKOUŠKA K VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ
K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ
BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU
§8
Zkušební komise
(1) Zkouška k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (dále jen
„zkouška k vydání osvědčení“) se koná před zkušební
komisí zřízenou ministerstvem podle zákona. Při konání zkoušky k vydání osvědčení musí být přítomni
nejméně 4 stálí členové zkušební komise, a to alespoň
1 zástupce ministerstva, 1 zástupce akreditovaného zařízení, 1 zástupce organizace zaměstnavatelů a 1 zástupce zdravotnického povolání, jehož se zkouška týká.
Členové zkušební komise zvolí předsedu, který řídí
jednání zkušební komise a odpovídá za její činnost.
Tuto volbu lze opakovat dvakrát. Pokud se nepodaří
zvolit předsedu ani při druhé volbě, určí se losem.

a) písemná omluva doručená ministerstvu, popřípadě
pověřené organizaci před termínem atestační
zkoušky,

(2) Zkouška k vydání osvědčení je přístupná pro
zdravotnické pracovníky2), a dále pro zaměstnance,
kteří konání zkoušky administrativně zajišťují, a to s výjimkou porady o výsledku zkoušky nebo její části,
která je neveřejná.

b) v případě závažného důvodu písemná omluva doručená ministerstvu, popřípadě pověřené organizaci do 10 kalendářních dnů po termínu konání
atestační zkoušky, nebo

(3) Na poradě o výsledku zkoušky k vydání
osvědčení nebo její části zkušební komise rozhoduje
hlasováním. V případě nerozhodného výsledku hlasování rozhoduje hlas předsedy zkušební komise.

c) odstoupení od praktické nebo teoretické části atestační zkoušky před jejím zahájením.

§9
Přihlášky ke zkoušce k vydání osvědčení

Omluví-li se uchazeč, může se přihlásit k atestační
zkoušce v nejbližším následujícím termínu, pokud je
to z organizačních důvodů možné. Úhrada nákladů
spojených s organizací atestační zkoušky se nevrací.
(2) Uchazeči, který úspěšně vykonal pouze část
zkoušky a omluvil se ze zbývající části zkoušky, je tato
část zkoušky uznána, pokud k úspěšnému vykonání
zbývající části dojde do 2 let ode dne vykonání úspěšně
vykonané části zkoušky.
(3) Pokud uchazeč odstoupí od atestační zkoušky
po vylosování otázek nebo v jejím dalším průběhu, je
hodnocen jako by při atestační zkoušce neprospěl.
(4) Nedostaví-li se uchazeč k atestační zkoušce
bez omluvy, je hodnocen, jako by při atestační zkoušce
neprospěl.
(5) Pokud uchazeč u atestační zkoušky neprospěl,
může atestační zkoušku vykonat nejdříve za 12 měsíců
ode dne termínu neúspěšně vykonané zkoušky.

Přihlášky ke zkoušce k vydání osvědčení se předkládají ministerstvu, popřípadě pověřené organizaci.
§ 10
Termín a místo konání zkoušky k vydání osvědčení
(1) Zkouška k vydání osvědčení se koná v termínech, které stanoví ministerstvo pro jednotlivá zdravotnická nelékařská povolání; ministerstvo stanoví nejméně 2 termíny pro každý obor na příslušný kalendářní rok, a to nejpozději do 31. ledna daného kalendářního roku. V případě potřeby stanoví ministerstvo
další termíny. Ministerstvo přitom postupuje tak, aby
žadatel mohl vykonat zkoušku nejdéle do 90 kalendářních dnů ode dne podání žádosti.
(2) Ministerstvo, popřípadě pověřená organizace,
stanoví místo konání zkoušky k vydání osvědčení a potvrdí je společně s termínem konání zkoušky k vydání
osvědčení nejméně 30 kalendářních dnů před termínem
konání zkoušky k vydání osvědčení všem uchazečům,
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kteří podali přihlášku ke zkoušce k vydání osvědčení
podle § 9. Ministerstvo, popřípadě pověřená organizace, rovněž vyrozumí členy zkušební komise o termínu a místu konání zkoušky k vydání osvědčení. Ministerstvo zkoušku k vydání osvědčení zruší, pokud se
ve lhůtě 30 kalendářních dnů před termínem konání
zkoušky nepřihlásí alespoň 1 uchazeč.
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a celkový výsledek jsou hodnoceny prospěl nebo neprospěl.
(7) Pokud je některá dílčí otázka teoretické části
zkoušky k vydání osvědčení nebo praktická část této
zkoušky klasifikována neprospěl, celkové hodnocení
zkoušky k vydání osvědčení zní „neprospěl“.

(3) Ministerstvo uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup termíny konání zkoušek k vydání
osvědčení a aktuální seznam zkušebních otázek pro
jednotlivá zdravotnická nelékařská povolání ke zkoušce
k vydání osvědčení.

(8) Hodnocení jednotlivých částí zkoušky k vydání osvědčení a celkové hodnocení této zkoušky vyhlásí zkušební komise po poradě o výsledku zkoušky
k vydání osvědčení. Hodnocení jednotlivých částí
zkoušky k vydání osvědčení a celkové hodnocení této
zkoušky se zaznamenává do protokolu.

§ 11

§ 12

Obsah, průběh a hodnocení zkoušky k vydání
osvědčení

Neúčast na zkoušce k vydání osvědčení, odstoupení
a její opakování

(1) Zkouška k vydání osvědčení se skládá z části
teoretické a z části praktické a probíhá v jednom dni.

(1) Nemůže-li se uchazeč dostavit ke zkoušce
k vydání osvědčení v termínu, na který byl pozván,
může svou neúčast omluvit ministerstvu, popřípadě pověřené organizaci. Za omluvu se považuje

(2) Před zahájením zkoušky k vydání osvědčení
uchazeč prokáže svoji totožnost před zkušební komisí
a předloží doklad o zaplacení úhrady nákladů spojených s organizací zkoušky k vydání osvědčení. O předložení dokladu totožnosti a dokladu o zaplacení úhrady
nákladů spojených s organizací zkoušky k vydání
osvědčení je proveden záznam do protokolu o zkoušce
k vydání osvědčení. Skládá-li se zkouška k vydání
osvědčení z více částí, může být prokázání totožnosti
požadováno při každé části této zkoušky.
(3) Pokud uchazeč prokáže dostatečnou dobu výkonu zdravotnického povolání stanovenou zákonem3),
skládá pouze teoretickou část zkoušky k vydání osvědčení nebo pokud uchazeč prokáže dostatečný počet
kreditů z celoživotního vzdělávání stanovený zákonem3), skládá pouze praktickou část této zkoušky.
(4) V teoretické části zkoušky k vydání osvědčení
uchazeč odpovídá na dvě otázky. Otázky se losují a zaznamenávají do protokolu o zkoušce k vydání osvědčení. Po vylosování otázek poskytne zkušební komise
uchazeči přiměřený čas na přípravu odpovědi, nejméně
však 15 minut.
(5) V praktické části zkoušky k vydání osvědčení
zkušební komise prověří praktické dovednosti uchazeče rozborem ošetřovatelského nebo laboratorně diagnostického problému (případových studií, modelových
situací) nebo provedením praktického výkonu.
(6) Jednotlivé části zkoušky k vydání osvědčení

3

) § 67 zákona č. 96/2004 Sb.

a) písemná omluva doručená ministerstvu, popřípadě
pověřené organizaci před termínem zkoušky k vydání osvědčení,
b) v případě závažného důvodu písemná omluva doručená ministerstvu, popřípadě pověřené organizaci do 10 kalendářních dnů po termínu konání
zkoušky k vydání osvědčení, nebo
c) odstoupení od praktické nebo teoretické části
zkoušky k vydání osvědčení před jejím zahájením.
Uchazeči, který úspěšně vykonal pouze část zkoušky
k vydání osvědčení, je tato část zkoušky uznána, pokud
k úspěšnému vykonání zbývající části této zkoušky dojde do 2 let ode dne úspěšně vykonané části této
zkoušky. Úhrada nákladů spojených s organizací
zkoušky se nevrací.
(2) Pokud uchazeč odstoupí od zkoušky k vydání
osvědčení po vylosování otázek nebo v jejím dalším
průběhu, je hodnocen, jako by při zkoušce k vydání
osvědčení neprospěl.
(3) Nedostaví-li se uchazeč ke zkoušce k vydání
osvědčení bez omluvy, je hodnocen, jako by při
zkoušce k vydání osvědčení neprospěl.
(4) Pokud uchazeč u kterékoliv části zkoušky
k vydání osvědčení neprospěl, může tuto část zkoušky
vykonat nejdříve za 2 měsíce ode dne termínu konání
této části zkoušky.
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ČÁST ČTVRTÁ
ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA AKREDITOVANÉHO
KVALIFIKAČNÍHO KURZU
§ 13
Zkušební komise, přihláška a předpoklady
pro vykonání závěrečné zkoušky
(1) Závěrečná zkouška akreditovaného kvalifikačního kurzu (dále jen „závěrečná zkouška“) se koná
před zkušební komisí akreditovaného zařízení. Členy
zkušební komise jmenuje a odvolává statutární orgán
akreditovaného zařízení, a to na návrh příslušných profesních sdružení, popřípadě odborných společností.
Zkušební komise má nejméně 3 členy. Členové zkušební komise zvolí předsedu, který řídí jednání zkušební komise a odpovídá za její činnost. Tuto volbu
lze opakovat dvakrát. Pokud se nepodaří zvolit předsedu ani při druhé volbě, určí se losem.
(2) O výsledku zkoušky rozhoduje komise veřejným hlasováním. V případě nerozhodného výsledku
hlasování rozhoduje hlas předsedy komise.
(3) Přihláška k závěrečné zkoušce se předkládá
akreditovanému zařízení na formuláři vydaném k tomuto účelu akreditovaným zařízením. Správnost údajů
uvedených v přihlášce potvrzuje odborný garant kurzu
vzdělávacího programu.
(4) Předpokladem pro vykonání závěrečné
zkoušky je splnění všech požadavků stanovených příslušným vzdělávacím programem.
(5) Postup započtení části dříve absolvovaného
studia a části odborné praxe stanoví akreditované zařízení vnitřním předpisem a přiznané zápočty eviduje
ve spise uchazeče o závěrečnou zkoušku.
§ 14
Termín a místo konání závěrečné zkoušky
(1) Závěrečná zkouška se koná v termínech stanovených akreditovaným zařízením. Akreditované zařízení informuje ministerstvo o termínu a místě konání
závěrečné zkoušky, a to alespoň 30 kalendářních dnů
před termínem konání zkoušky. Ministerstvo je oprávněno jmenovat a odvolat dalšího člena zkušební komise4).
(2) Akreditované zařízení potvrdí uchazeči termín
a místo závěrečné zkoušky alespoň 30 kalendářních
dnů před dnem konání závěrečné zkoušky. Uchazeč
musí být zařazen na termín závěrečné zkoušky nejpoz-

4

) § 52 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb.

Strana 2739

ději do 3 měsíců od splnění všech požadavků stanovených příslušným vzdělávacím programem.
§ 15
Obsah, průběh a hodnocení závěrečné zkoušky
(1) Závěrečná zkouška akreditovaného kvalifikačního kurzu se skládá z praktické a teoretické části
a koná se zpravidla v jednom dni. Praktická část závěrečné zkoušky předchází části teoretické; v případě,
že je praktická část závěrečné zkoušky hodnocena neprospěl, v teoretické části závěrečné zkoušky se nepokračuje a celkové hodnocení závěrečné zkoušky zní
„neprospěl“.
(2) Před zahájením závěrečné zkoušky uchazeč
prokáže svoji totožnost. O předložení dokladu o totožnosti je proveden záznam do protokolu o závěrečné
zkoušce. Skládá-li se závěrečná zkouška z více částí,
může být prokázání totožnosti požadováno při každé
části zkoušky.
(3) Obsah a rozsah závěrečné zkoušky akreditovaného kvalifikačního kurzu odpovídá obsahu a rozsahu znalostí a dovedností stanovených vzdělávacím
programem k získání odborné způsobilosti příslušného
zdravotnického povolání.
(4) Teoretická část závěrečné zkoušky spočívá
v odpovědi alespoň na 3 odborné otázky. Otázky z teoretické a praktické části zkoušky se losují a zaznamenávají do protokolu o závěrečné zkoušce. Po vylosování
otázek poskytne zkušební komise přiměřený čas na přípravu odpovědi, nejméně 15 minut.
(5) Za praktickou část se považuje
a) úspěšné provedení praktických výkonů, nebo
b) analýza předložených ošetřovatelských nebo laboratorně diagnostických problémů.
(6) Výsledek každé části závěrečné zkoušky a celkové hodnocení závěrečné zkoušky se hodnotí prospěl
nebo neprospěl.
(7) V případě, že odpověď na některou ze zadaných otázek v teoretické části nebyla dostačující, ale
uchazeč neprokázal zásadní neznalosti, může zkušební
komise umožnit losování doplňující otázky. Vylosování doplňující otázky lze umožnit pouze jednou v celém průběhu zkoušky. Znění doplňující otázky se zaznamenává rovněž do protokolu o závěrečné zkoušce.
Pokud je odpověď na některou z otázek teoretické části
závěrečné zkoušky i po případné doplňující otázce klasifikována neprospěl nebo pokud je praktická část kla-
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sifikována neprospěl, celkové hodnocení závěrečné
zkoušky zní „neprospěl“.
(8) Celkový výsledek hodnocení závěrečné
zkoušky vyhlásí zkušební komise po poradě o výsledku
závěrečné zkoušky. Hodnocení jednotlivých částí závěrečné zkoušky a celkové hodnocení závěrečné
zkoušky se zaznamenává do protokolu o závěrečné
zkoušce. Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky
obdrží absolvent osvědčení na tiskopise vydaném ministerstvem.
§ 16
Neúčast na závěrečné zkoušce, odstoupení
od závěrečné zkoušky, její opakování
(1) Nemůže-li se uchazeč dostavit k závěrečné
zkoušce v termínu, na který byl pozván, může svou
neúčast omluvit akreditovanému zařízení. Za omluvu
se považuje
a) písemná omluva doručená akreditovanému zařízení před termínem závěrečné zkoušky,
b) v případě závažného důvodu písemná omluva doručená akreditovanému zařízení do 10 kalendářních dnů po termínu konání závěrečné zkoušky,
nebo
c) odstoupení od kterékoliv části závěrečné zkoušky
před jejím zahájením.
(2) Omluví-li se uchazeč, může se přihlásit k závěrečné zkoušce v nejbližším následujícím termínu, pokud je to z organizačních důvodů možné.

Částka 56

části a praktického výkonu příslušného zdravotnického
povolání pod odborným dohledem (dále jen „praktická
část“), se koná před zkušební komisí zřízenou ministerstvem podle zákona. Zkušební komise má nejméně
3 členy. Členové zkušební komise zvolí předsedu,
který řídí jednání zkušební komise a odpovídá za její
činnost. Tuto volbu lze opakovat dvakrát. Pokud se
nepodaří zvolit předsedu ani při druhé volbě, určí se
losem.
(2) Aprobační zkouška je přístupná pouze pro
zdravotnické pracovníky2) a dále pro zaměstnance,
kteří konání zkoušky administrativně zajišťují, a to s výjimkou porady o výsledku zkoušky nebo její části,
která je neveřejná.
(3) O výsledku aprobační zkoušky rozhoduje
zkušební komise hlasováním. V případě nerozhodného
výsledku hlasování rozhoduje hlas předsedy komise.
(4) První a druhá část aprobační zkoušky podle
§ 20 odst. 3 se koná za přítomnosti nejméně jednoho
zaměstnance ministerstva.
§ 18
Přihláška k aprobační zkoušce
(1) Přihlášku k aprobační zkoušce předkládá
uchazeč společně se žádostí o vydání rozhodnutí o způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání ministerstvu, popřípadě pověřené organizaci.

(3) Pokud uchazeč odstoupí od kterékoliv části
závěrečné zkoušky po vylosování otázek nebo v jejím
dalším průběhu, je hodnocen, jako by při závěrečné
zkoušce neprospěl.

(2) K přihlášce uchazeč připojí ověřenou kopii dokladu o vzdělání opatřenou překladem do českého jazyka, který musí být proveden tlumočníkem zapsaným
do seznamu znalců a tlumočníků5), ověřenou kopii
osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání nebo nostrifikace vysvědčení vydaného zahraniční školou, doklad o zdravotní způsobilosti a doklad o bezúhonnosti.

(4) Nedostaví-li se uchazeč k závěrečné zkoušce
bez omluvy, je hodnocen, jako by při závěrečné
zkoušce neprospěl.

§ 19
Termín a místo konání aprobační zkoušky

(5) Pokud uchazeč u kterékoliv části závěrečné
zkoušky neprospěl, může tuto část závěrečné zkoušky
vykonat nejdříve za 2 měsíce od termínu konání této
části závěrečné zkoušky.

ČÁST PÁTÁ
APROBAČNÍ ZKOUŠKA
§ 17
Zkušební komise
(1) Aprobační zkouška, s výjimkou první a druhé

5

(1) Aprobační zkouška se koná v termínech, které
stanoví ministerstvo pro jednotlivá nelékařská zdravotnická povolání; ministerstvo stanoví nejméně 2 termíny
na příslušný kalendářní rok, a to nejpozději do
31. ledna daného kalendářního roku. V případě potřeby stanoví ministerstvo další termíny aprobačních
zkoušek.
(2) Ministerstvo, popřípadě pověřená organizace,
stanoví místo konání aprobační zkoušky a potvrdí je
společně s termínem konání aprobační zkoušky nejméně 30 kalendářních dnů před termínem konání aprobační zkoušky všem uchazečům, kteří podali přihlášku
k aprobační zkoušce podle § 18. Ministerstvo, popří-

) Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění zákona č. 322/2006 Sb.

Částka 56

Sbírka zákonů č. 189 / 2009

padě pověřená organizace, vyrozumí členy zkušební
komise o termínu a místu konání aprobační zkoušky.
Ministerstvo zkoušku zruší, pokud se ve lhůtě 30 kalendářních dnů před termínem konání aprobační
zkoušky nepřihlásí alespoň 1 uchazeč.
(3) Ministerstvo uveřejní způsobem umožňujícím
dálkový přístup termíny konání aprobačních zkoušek
a aktuální seznam zkušebních otázek pro ústní odbornou zkoušku podle § 20.
§ 20
Obsah, průběh a hodnocení aprobační zkoušky
(1) Zkušební komise ověřuje aprobační zkouškou
odborné teoretické vědomosti, znalost systému zdravotnictví v České republice a schopnost odborně se
vyjadřovat v českém jazyce v rozsahu nezbytně nutném
k výkonu zdravotnického povolání, a to slovem i písmem.
(2) Obsah a rozsah jednotlivých částí aprobační
zkoušky odpovídají obsahu a rozsahu znalostí a dovedností stanovených ve studijních oborech k získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání uskutečňovaných středními školami a vyššími odbornými školami a v akreditovaných zdravotnických studijních
programech k získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání uskutečňovaných vysokými školami
v České republice, popřípadě ve vzdělávacích programech oborů specializačního vzdělávání nebo akreditovaných kvalifikačních kurzů.
(3) Aprobační zkouška se člení na 4 na sebe navazující části
a) první a druhou částí jsou písemné testy; prvním
testem se ověřují odborné znalosti a druhým testem se ověřují znalosti systému zdravotnictví a základů práva ve vztahu k poskytování zdravotní
péče v České republice. Testy je možné vykonat
v jazyce českém, anglickém, francouzském, německém nebo ruském. Úspěšné absolvování písemných testů aprobační zkoušky je předpokladem
pro vykonání praktické části,
b) třetí částí je absolvování praktické části. Úspěšné
absolvování praktické části je předpokladem pro
vykonání ústní zkoušky, která následuje v nejbližším možném termínu,
c) čtvrtou částí je ústní odborná zkouška, kterou se
ověřují odborné znalosti, případně schopnost vyjadřovat se v českém jazyce.
(4) Praktickou část aprobační zkoušky uchazeč
vykoná jejím úspěšným absolvováním v délce uvedené
v příloze této vyhlášky v rozsahu stanovené týdenní
pracovní doby pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka se způsobilostí k výkonu zdravotnic-
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kého povolání bez odborného dohledu v příslušném
oboru, který písemně zhodnotí, zda byla praktická část
aprobační zkoušky vykonána úspěšně.
(5) Ústní odborná zkouška se skládá ze tří otázek.
Otázky se losují a zaznamenávají do protokolu o aprobační zkoušce. Po vylosování otázek poskytne zkušební komise uchazeči přiměřený čas na přípravu odpovědi, nejméně však 15 minut. V případě, že při ústní
odborné zkoušce nebyla odpověď na některou ze zadaných otázek dostačující, ale uchazeč neprokázal zásadní neznalosti, může aprobační komise položit uchazeči doplňující otázku. Doplňující otázku lze položit
pouze jednou v celém průběhu ústní odborné zkoušky.
Průběh ústní odborné zkoušky, včetně znění zadaných
otázek a případné doplňující otázky se zaznamenají do
protokolu o aprobační zkoušce.
(6) Před zahájením každé části aprobační zkoušky
uchazeč prokáže svoji totožnost před komisí a předloží
doklad o zaplacení úhrady nákladů spojených s organizací příslušné části aprobační zkoušky. Předložení dokladu totožnosti a dokladu o zaplacení úhrady nákladů
spojených s organizací příslušné části aprobační
zkoušky je zaznamenáno do protokolu o aprobační
zkoušce
(7) Jednotlivé části aprobační zkoušky, s výjimkou
praktické části, a její celkový výsledek jsou hodnoceny
prospěl nebo neprospěl.
(8) Celkové hodnocení aprobační zkoušky vyhlásí
zkušební komise po poradě o výsledku aprobační
zkoušky. Hodnocení jednotlivých částí aprobační
zkoušky a celkové hodnocení aprobační zkoušky se
zaznamenává do protokolu o aprobační zkoušce.
§ 21
Neúčast na aprobační zkoušce, odstoupení
od aprobační zkoušky, její opakování
(1) Nemůže-li se uchazeč dostavit k aprobační
zkoušce nebo její části v termínu, na který byl pozván,
může svou neúčast omluvit ministerstvu, popřípadě pověřené organizaci. Za omluvu se považuje
a) písemná omluva doručená ministerstvu, popřípadě
pověřené organizaci před termínem aprobační
zkoušky,
b) v případě závažného důvodu písemná omluva doručená ministerstvu, popřípadě pověřené organizaci do 10 kalendářních dnů po termínu konání
aprobační zkoušky, nebo
c) odstoupení od kterékoli části aprobační zkoušky
před jejím zahájením.
Omluví-li se uchazeč, může se přihlásit k aprobační
zkoušce nebo její části v nejbližším následujícím ter-
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mínu, pokud je to z organizačních důvodů možné.
Úhrada nákladů spojených s organizací aprobační
zkoušky se nevrací.

§ 23
Termín a místo konání ověření znalosti
českého jazyka

(2) Pokud uchazeč odstoupí od kterékoli části
aprobační zkoušky po vylosování otázek nebo v jejím
dalším průběhu, je hodnocen, jako by při aprobační
zkoušce neprospěl.

Termín a místo konání ověření určí ministerstvo
a oznámí je uchazeči nejméně 30 kalendářních dnů před
termínem konání ověření.

(3) Nedostaví-li se uchazeč k aprobační zkoušce
bez omluvy, je hodnocen, jako by při aprobační
zkoušce nebo její části neprospěl.
(4) Pokud uchazeč neprospěl, může aprobační
zkoušku vykonat v nejbližším následujícím termínu,
pokud je to z organizačních důvodů možné.
(5) Uchazeči, který úspěšně vykonal část aprobační zkoušky, je tato část zkoušky uznána, pokud
k úspěšnému vykonání zbývajících částí této zkoušky
dojde do 2 let od úspěšného vykonání této části aprobační zkoušky.

ČÁST ŠESTÁ
POSTUP PŘI OVĚŘENÍ ZNALOSTI
ČESKÉHO JAZYKA
§ 22
(1) Schopnost vyjadřovat se v českém jazyce ověřuje ministerstvo
a) posouzením dokladu o jazykové zkoušce z českého nebo slovenského jazyka,
b) posouzením vzdělání absolvovaného v českém
nebo slovenském jazyce, nebo
c) pohovorem.
(2) Ministerstvo od ověření znalosti českého jazyka pohovorem upustí, pokud uchazeč předloží doklady uvedené v odstavci 1 písm. a) nebo b). O tomto
úkonu bude proveden záznam do spisu.
(3) Znalost českého jazyka ověřuje komise jmenovaná ministerstvem, která má nejméně 3 členy, z nichž
nejméně 1 člen má odbornou způsobilost k výkonu
daného nelékařského zdravotnického povolání a nejméně 1 člen je zástupce ministerstva. Členové komise
zvolí předsedu, který řídí jednání komise a odpovídá za
její činnost. Pokud se nepodaří zvolit předsedu ani při
druhé volbě, určí se losem.
(4) O výsledku ověření rozhoduje komise hlasováním. V případě nerozhodného výsledku hlasování
rozhoduje hlas předsedy komise.

§ 24
Obsah, průběh a hodnocení ověřování znalosti
českého jazyka pohovorem
(1) Znalost českého jazyka se ověřuje v rozsahu
nezbytně nutném pro výkon daného povolání. Uchazeč
prokáže schopnost odborně se vyjadřovat a komunikovat v českém jazyce, a to formou četby odborného
textu v českém jazyce, reprodukce obsahu přečteného
textu, rozhovoru s fiktivním pacientem, popřípadě
s osobou, která je způsobilá k výkonu daného nelékařského zdravotnického povolání, a písemného záznamu
údajů do fiktivní zdravotnické dokumentace.
(2) Před zahájením ověření znalosti českého jazyka uchazeč prokáže svoji totožnost před komisí
a o předložení dokladu totožnosti se provede záznam
do protokolu.
(3) Komise celkově zhodnotí uchazečovy znalosti
českého jazyka prospěl nebo neprospěl a provede
o tom záznam do protokolu o ověření znalosti českého
jazyka. Do protokolu o ověření znalosti českého jazyka
se provádí záznam o obsahu pohovoru.
ČÁST SEDMÁ
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 25
(1) Uchazeč přihlášený k atestační zkoušce přede
dnem účinnosti této vyhlášky vykoná atestační
zkoušku podle dosavadních právních předpisů, nejpozději však do 1 roku ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. Pokud uchazeč nevykoná zkoušku ve lhůtě
uvedené ve větě první, postupuje se podle této vyhlášky.
(2) Uchazeč přihlášený k aprobační zkoušce přede
dnem účinnosti této vyhlášky vykoná aprobační
zkoušku podle dosavadních právních předpisů, nejpozději však do 1 roku ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. Pokud uchazeč nevykoná zkoušku ve lhůtě
uvedené ve větě první, postupuje se podle této vyhlášky.
§ 26
Vyhláška č. 394/2004 Sb., kterou se upravují po-
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drobnosti o konání atestační zkoušky, zkoušky k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez
odborného dohledu, závěrečné zkoušky akreditovaných kvalifikačních kurzů, aprobační zkoušky a zkušební řád pro tyto zkoušky, se zrušuje.
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§ 27
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července
2009.

Ministryně:
Mgr. Jurásková, Ph.D., MBA v. r.
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