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III. 

ODŮVODNĚNÍ 

 

 

A. OBECNÁ ČÁST 

 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 189/2009 Sb., 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). 

 

 Návrh vyhlášky je v souladu se zákonným zmocněním v ustanovení § 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 pozdějších předpisů, (dále jen zákon č. 96/2004 Sb.) a 

je jeho prováděcím právním předpisem. 

 

K návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 189/2009 Sb., není zpracována závěrečná 

zpráva o zhodnocení dopadů regulace (RIA), a to na základě schválení výjimky v rámci Plánu 

vyhlášek náležejících do působnosti Ministerstva zdravotnictví pro rok 2017. 

 

I. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

Navrhovaná právní úprava je zpracována ve formě novely stávající vyhlášky č. 189/2009 Sb., 

která nabyla účinnosti dne 1. 7. 2009. Zpracování novely uvedené vyhlášky je nezbytné, a to 

v návaznosti na novelizaci zákona č. 96/2004 Sb. provedené jednak zákonem  

č. 126/2016 Sb. a jednak vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb. a je 

v současnosti projednáván jako senátní tisk 119. 

 

Záměrem předkladatele je vyhlášku č. 189/2009 Sb. uvést do souladu se změnami zákona  

č. 96/2004 Sb. tak, aby její znění odpovídalo zákonné úpravě. Zejména jde o provedení změn 

navazujících na následující novelizovaná ustanovení zákona č. 96/2004 Sb.: § 50 (povinnosti 

akreditovaného zařízení), § 52 (akreditovaný kvalifikační kurz), § 54 (celoživotní vzdělávání), 

§ 56 (specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu 

zdravotnického povolání po získání odborné způsobilosti), § 57 (specializační vzdělávání 

zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání po získání 

odborné a specializované způsobilosti), § 60 (atestační zkouška), § 82 (ověření znalostí 

českého jazyka), § 85 (uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a k výkonu 

činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče jiných osob než uchazečů uvedených 

v Hlavě VII), zrušení Hlavy VI (osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného 

dohledu), ukončení vzdělávání v některých oborech (biotechnický asistent, dezinfektor) nebo 

změnu názvů některých oborů (zdravotnický asistent – praktická sestra, masér – masér ve 

zdravotnictví). 
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Další změny vycházejí z úpravy nově zaváděných povolání s odbornou způsobilostí,  kterými 

jsou dětská sestra, behaviorální analytik, asistent behaviorálního analytika, behaviorální 

technik, terapeut tradiční čínské medicíny a specialista tradiční čínské medicíny.  

 

Dále se navrhuje nad rámec harmonizace vyhlášky s úpravou provedenou novelou zákona 

č. 96/2004 Sb. provést i některé úpravy v návaznosti na vyhodnocení aplikačních problémů 

v praxi.  

 

II. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Návrh novely vyhlášky je zpracován na základě a v mezích ustanovení § 90 odst. 2 písm. a), 

b) a h) zákona č. 96/2004 Sb. a je s ním v souladu.  

Navrhovaná právní úprava směřuje k provedení zejména následujících ustanovení zákona 

o nelékařských zdravotnických povoláních:  

§ 50 odst. 1 písm. h) – umožnění vykonání praktické části atestační zkoušky, závěrečné 

zkoušky akreditovaného kvalifikačního kurzu, aprobační zkoušky, rozdílové zkoušky nebo 

adaptačního období,  

§ 52 – závěrečné zkoušky akreditovaného kvalifikačního kurzu,  

§ 54 odst. 7 (původně 8) - se zrušuje,  

§ 56 odst. 4 – započtení absolvovaných modulů a certifikovaných kurzů,  

§ 56 odst. 5 – započtení částí dříve absolvovaného studia,  

§ 57 odst. 4 – započtení částí dříve absolvovaného studia,  

§ 57 odst. 5 - započtení odborné praxe, popř. její části,  

§ 60 odst. 2 – vložení nové definice k přihlášení a opakování atestační zkoušky,  

Hlava VI     – se zrušuje,  

§ 82 odst. 1 – požadavky na znalost českého jazyka, 

§ 82 odst. 2 – ověření znalostí českého jazyka, 

§ 85 odst. 3 – skládání aprobační zkoušky. 

Navrhovaná právní úprava plně respektuje právní předpis, k jehož provedení se navrhuje. 

 

III. Zhodnocení souladu s právem Evropské unie, judikaturou soudních orgánů EU 

a obecnými zásadami práva EU  

Návrhem této novely vyhlášky není do právního řádu České republiky implementováno právo 

EU a návrh novely není s právem EU v rozporu. 
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IV. Zhodnocení souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je ČR vázána 

K problematice novely vyhlášky nejsou uzavřeny žádné mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká 

republika vázána.  

 

V. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Platný právní stav dostatečným způsobem nereflektuje změny zákona č. 96/2004 Sb. 

provedené zákonem č. 126/2016 Sb. a změny navrhované vládním návrhem zákona, kterým 

se mění zákon č. 96/2004 Sb., který byl schválen Senátem dne 8. června 2017 (senátní tisk 

119, usnesení Senátu č. 185).  

 

VI. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet a ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 

sociální dopady včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 

a dopady na životní prostředí 

Právní úprava navazuje na novelu zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, 

ve znění pozdějších předpisů, v jejímž odůvodnění byly finanční dopady vyjádřeny. 

Hodnocené dopady nebude mít vyhláška sama o sobě, ale novela zákona č. 96/2004 Sb.   

V souvislosti s přijetím navrhované právní úpravy není předpokládán dopad na podnikatelské 

prostředí České republiky. Předkládaný návrh nepředpokládá sociální dopady ani dopady 

na životní prostředí. Navrhovaná právní úprava nebude mít rovněž negativní dopad na rodiny, 

ani na specifické skupiny obyvatel. 

 

VII. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Návrh právního předpisu nemá dopad na oblast zákazu diskriminace. Vyhláška nezasahuje do 

problematiky rovnosti mužů a žen, když žádným způsobem mezi muži a ženami nerozlišuje. 

VIII. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 

a osobních údajů 

Návrh se netýká úpravy ochrany soukromí ani nezasahuje do úpravy ochrany osobních údajů.  

 

IX. Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 

Nepředpokládá se zvýšení korupčních rizik, neboť navrhovaná právní úprava do této oblasti 

nezasahuje.  

X. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Návrh vyhlášky s ohledem na svůj věcný obsah nezakládá a ani nepředpokládá jakýkoliv 

dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 
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B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K Čl. I 

 

K bodu 1 

V ustanovení § 1 je nahrazen pojem „Evropské společenství“ pojmem „Evropská unie“ 

v souvislosti s přijetím Lisabonské smlouvy. Poznámka pod čarou č. 1 se rozšiřuje o 

transponované směrnice.  

 

K bodu 2 

Zrušení § 1 písm. b) se provádí v návaznosti na zrušení hlavy VI (osvědčení k výkonu 

zdravotnického povolání bez odborného dohledu) v poslední novele zákona č. 96/2004 Sb. 

(viz senátní tisk 119).  

 

K bodu 3 

Ustanovení § 2 odst. 2 se upravuje v návaznosti na  poslední novelu zákona č. 96/2004 Sb. 

(senátní tisk 119), kdy dle § 95b může ministerstvo přenést výkon některých činností či 

pověřit výkonem některých činností pověřenou organizaci. Vzhledem ke skutečnosti, že 

pověřené organizace Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických odborů 

(dále jen “NCO NZO“) a Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (dále jen 

“IPVZ“) dle svého statutu koordinují a kontrolují organizaci a realizaci specializačního 

vzdělávání, včetně atestačních zkoušek a jejich administrace, doplňuje se do vyhlášky o 

zkouškách, že atestační zkouška je přístupná i zaměstnancům pověřené organizace, kteří 

konání atestační zkoušky administrativně zajišťují.  

 

K bodům 4 a 5 

Ustanovení § 3 se upravují v návaznosti na sladění s poslední novelou zákona č. 96/2004 Sb. 

(senátní tisk 119) tak, aby jejich znění odpovídala zákonné úpravě. Dle uvedené novely 

zákona č. 96/2004 Sb. o žádosti o započtení modulů, části dříve absolvovaného studia, 

odborné praxe rozhoduje pověřená organizace. Ministerstvo rozhoduje v případě odvolání 

účastníka řízení proti rozhodnutí pověřené organizace o započtení či nezapočtení modulů, 

části dříve absolvovaného studia nebo odborné praxe. 

Úprava v ustanovení odstavce 5 písm. a) a b) je provedena v souladu se zněním § 57 odst. 5 

novely zákona č. 96/2004 Sb.    

 

K bodům 6 až 10 

Ustanovení § 5 se upravují v návaznosti na  poslední novelu zákona č. 96/2004 Sb. (viz 

senátní tisk 119), kdy dle § 95b může ministerstvo přenést výkon některých činností či pověřit 

výkonem některých činností pověřenou organizaci. Vzhledem ke skutečnosti, že pověřené 

organizace NCO NZO a IPVZ dle svého statutu koordinují a kontrolují organizaci a realizaci 

specializačního vzdělávání, včetně atestačních zkoušek a jejich administrace, navrhuje 

předkladatel přenést výkon stanovení termínů atestačních zkoušek, včetně zveřejňování 

termínů atestační zkoušky a aktuálního seznamu zkušebních otázek a doporučené literatury 

také na pověřené organizace. Ty budou plánovat termíny atestačních zkoušek dle jejich 

možností organizačního zajištění zkoušek.  
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Vzhledem ke skutečnosti, že počty termínů se odvíjí od reálného počtu účastníků 

specializačního vzdělávání a jejich plnění požadavků specializačního vzdělávání, navrhuje 

předkladatel stanovovat termíny atestačních zkoušek nikoli jedenkrát ročně, ale dvakrát ročně 

vždy na následující pololetí roku.  

 

Z důvodu administrativního vyřízení a následného organizačního zajištění atestačních 

zkoušek ministerstvem, respektive pověřenou organizací, je předkladatelem navrhováno 

podmínit zaslání přihlášky k atestační zkoušce nejméně 50 dnů před termínem zkoušky.  

 

K bodům 11 až 16 

Je nezbytné, aby praktická část atestační zkoušky byla vykonána bezpodmínečně  

v akreditovaném zařízení a předcházela teoretické části atestační zkoušky. Teoretickou část 

zkoušky (odpovědi na 3 otázky) lze vykonat i v prostorách mimo akreditované zařízení. 

Úprava je provedena i v souladu se zněním odstavce 7, který stanoví, že pokud praktická část 

atestační zkoušky je hodnocena neprospěl, v teoretické části atestační zkoušky se 

nepokračuje. To znamená, že praktická část atestační zkoušky vždy předchází část teoretickou 

atestační zkoušky. 

 

Do § 6 odstavce 3 je doplněna instrukce zaznamenat do protokolu o atestační zkoušce způsob, 

kterým byla praktická část atestační zkoušky provedena. U teoretické části zkoušky je obsah 

záznamu upraven, kdežto u praktické části atestační zkoušky záznam chybí.  

 

Z důvodu zachování nepodjatosti členů atestační komise předkladatel navrhuje nahradit 

možnost položení doplňující otázky, vylosováním doplňující otázky. Tato nová varianta je 

transparentnější.   

 

V § 6 odstavci 8 je provedena úprava v návaznosti na zrušení používání průkazu odbornosti 

poslední novelou zákona č. 96/2004 Sb. (viz senátní tisk 119). Úprava záznamu do průkazu 

odbornosti je vypuštěna, a zůstává již jen vydání potvrzení o úspěšném vykonání atestační 

zkoušky. Jde o sladění s uvedenou novelou zákona č. 96/2004 Sb., konkrétně s § 54 odst. 5. 

Dále se doplňuje doba, do kdy musí být vydán diplom, popřípadě  odatek k diplomu, aby 

vydání těchto dokladů bylo učiněno v přiměřené lhůtě.  

 

K bodům 17 až 18 

Úprava provedená v § 7 odstavci 2) formulačně zpřesňuje toto ustanovení odstavce. 

 

Úprava provedena v souvislosti s úpravou ustanovení § 6 odst. 1, kdy praktická část atestační 

zkoušky bude vždy předcházet teoretické části atestační zkoušky. Taktéž je doplněn případ, 

který v praxi nastává, a který v současné době ve vyhlášce nebyl jednoznačně upraven, 

tj. neprospění v teoretické části zkoušky a nutnost opakovat tuto část zkoušky v opravném 

termínu. I v tomto případě bude možné jako v případě, že se někdo omluví z teoretické části 

atestační zkoušky, do dvou let tuto teoretickou část atestační zkoušky vykonat. Přitom mu 

bude uznána praktická část zkoušky.  

 

Úprava v § 7 odstavci 5 provedena v  návaznosti na sladění s poslední novelou zákona 

č. 96/2004 Sb. (senátní tisk 119) tak, aby jeho znění odpovídalo zákonné úpravě.  
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K bodu 19 (část třetí § 8 - § 12) 

Vypuštění části třetí je provedeno v návaznosti na sladění s novelou zákona č. 96/2004 Sb. 

projednanou jako senátní tisk 119, kdy výkon zdravotnického povolání bez přímého vedení 

nebo odborného dohledu nebude podmíněn získáním dokladu osvědčujícího, že zdravotnický 

pracovník může vykonávat příslušné zdravotnické povolání samostatně (tzv. osvědčení), resp. 

dokládajícího splnění předepsaného rozsahu celoživotního vzdělávání vyjádřeného v 

kreditech (40 kreditů) a aktivní výkon zdravotnického povolání. Způsobilost k samostatnému 

výkonu bude mít obecně ten zdravotnický pracovník, který prokáže odbornou, 

popř. specializovanou způsobilost, zdravotní způsobilost a bezúhonnost. 

 

 

K bodům 20 a 21 

Úprava je provedena v souvislosti s poslední  novelou zákona č. 96/2004 Sb., která stanoví, 

že zkušební komisi zřizuje akreditované zařízení a ministerstvo může jmenovat dalšího člena 

této zkušební komise. Zmíněná novela zákona č. 96/2004 Sb. zrušuje jmenování a odvolávání 

členů zkušební komise na návrh příslušných profesních sdružení, popř. odborných 

společností. Účast garanta příslušného vzdělávacího programu na závěrečné zkoušce 

akreditovaného kvalifikačního kurzu jako člena zkušební komise je navrženo z důvodu 

zajištění kvality závěrečných zkoušek a zjištění zpětné vazby o kvalitě vzdělávání. Garant 

příslušného vzdělávacího programu je, v souvislosti s jeho odborností, schvalován v rámci 

akreditačního řízení a odpovídá za odbornou úroveň a průběh vzdělávání, jehož nedílnou 

součástí je i realizace závěrečné zkoušky. V souvislosti se zrušením jmenování zkušební 

komise na návrh příslušných profesních sdružení, popřípadě odborných společností, se jeví 

jako účelné, aby odpovídající kvalitu vzdělávání u závěrečných zkoušek akreditovaného 

kvalifikačního kurzu ověřovala kvalifikovaná osoba, která odpovídá za odbornou úroveň 

a průběh vzdělávání v příslušném akreditovaném kvalifikačním kurzu, tj. garant příslušného 

vzdělávacího programu. Tento požadavek je zapracován na základě podnětu z terénu, kde je 

přítomnost garanta u závěrečných zkoušek vítána.   

 

 

K bodům 22 a 23 

Z důvodu absence úpravy je doplněno, že závěrečná zkouška akreditovaného kvalifikačního 

kurzu se koná v akreditovaném zařízení. Dále na základě negativních zkušeností z praxe, kdy 

akreditovaná zařízení mají snahu ministerstvu nahlašovat informace o konání závěrečné 

zkoušky i telefonicky nebo jinou cestou, zpřesňuje předkladatel podání informace na 

písemnou formou. Dále se doplňuje, že akreditované zařízení oznámí i složení zkušební 

komise, vzhledem k tomu, že poslední novela zákona nově vymezuje povinnost pro 

akreditované zařízení oznamovat nejen termín a místo konání závěrečné zkoušky, ale i složení 

zkušební komise. Pro případ nemoci či nenadálé události doporučuje předkladatel oznamovat 

složení zkušební komise, včetně náhradníků.   

 

K bodům 24 až 26 

Do § 15 odstavce 5 je také nově doplněno, že se do protokolu o zkoušce provede záznam i o 

typu praktické části závěrečné zkoušky.  

Znění § 15 odstavce 8 se zpřesňuje. Doplňuje se lhůta, do kdy musí být vydáno osvědčení, 

aby vydání bylo učiněno v přiměřené lhůtě. Taktéž se pro akreditovaná zařízení výslovně 
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doplňuje, že protokol o závěrečné zkoušce je součástí spisu uchazeče o zkoušku 

(dokumentace o vzdělávání daného účastníka kurzu) a je tak následně archiválií podle zákona 

o archivnictví. Při kontrolách akreditovaných zařízení se často stávalo, že protokol 

o závěrečné zkoušce nebyl součástí dokumentace o vzdělávání daného účastníka.  

 

K bodům 27 

Upravuje se omezení počtu možných omluv před termínem konání zkoušky na 3 písemné 

omluvy. Cílem této úpravy je, na základě dosavadního vyhodnocení aplikačních problémů 

v praxi, zamezit opakovanému a neomezenému zneužívání omluv před konáním závěrečné 

zkoušky a rovněž i plýtvání finančních prostředků souvisejících s administrací, vlastní 

přípravou závěrečných zkoušek a svoláváním členů zkušební komise na termíny, z nichž se  

podle platné právní úpravy uchazeč má právo neomezeně omlouvat.  

Doplnění § 16 odstavce 1 je provedeno v souvislosti s poslední novelou zákona č. 96/2004 

Sb., kde je stanoveno, že závěrečnou zkoušku akreditovaného kvalifikačního kurzu lze 

opakovat nejvýše dvakrát.  

 

K bodům 28 a 29 

Jde o formální změnu označení části zkoušky vyplývající z poslední novely zákona č. 96/2004 

Sb. 

 

K bodům 30 a 31 

Úprava § 18 odstavce 1 je navržena v souvislosti s vládním návrhem zákona, kterým se mění 

zákon č. 96/2004 Sb. (senátní tisk 119), kde je v ustanovení § 85b odděleno správní řízení ve 

věci žádosti o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a samotná aprobační 

zkouška. Proto se nyní z § 18 odstavce 1 vypouští povinnost podat žádost o uznání 

způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání společně s přihláškou k aprobační zkoušce.  

 

V návaznosti na oddělení správního řízení ve věci žádosti o uznání způsobilosti k výkonu 

zdravotnického povolání a samotné aprobační zkoušky se v § 18 odstavci 2 vypouští 

požadavek na připojení dokladů o zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti k přihlášce 

k aprobační zkoušce. Požadovanými doklady k přihlášce k aprobační zkoušce v souladu 

s projednávanou úpravou § 85b odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb. (senátní tisk 119) budou 

osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání či nostrifikace zahraničního dokladu o vzdělání 

nebo úředně ověřený překlad dokladů o získaném zahraničním vzdělání poskytující informace  

o délce studia, rozsahu teoretické a praktické přípravy, znalostech a dovednostech, které 

žadatel v průběhu studia získal, a činnostech, ke kterým získal oprávnění.  

 

K bodům 32 až 36 

Ustanovení § 19 odstavce 1 upravuje postup při stanovení termínů pro konání aprobační 

zkoušky v návaznosti na  novelu zákona č. 96/2004 Sb., projednanou jako senátní tisk 119, 

kdy dle navrhovaného znění § 95b odst. 1 může ministerstvo přenést výkon některých 

činností či pověřit výkonem některých činností pověřenou organizaci. Vzhledem ke 

skutečnosti, že pověřené organizace NCO NZO a IPVZ dle svého statutu zajišťují organizaci 

aprobačních zkoušek a jejich administraci, navrhuje předkladatel přenést výkon stanovení 

termínů aprobačních zkoušek, včetně zveřejňování termínů a aktuálního seznamu zkušebních 
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otázek pro ústní odbornou zkoušku, také na pověřené organizace. Ty budou plánovat termíny 

aprobačních zkoušek dle jejich možností organizačního zajištění zkoušek.  

 

Vzhledem ke skutečnosti, že počty termínů se odvíjí od reálného počtu uchazečů o aprobační 

zkoušku, navrhuje se, aby termíny aprobačních zkoušek byly stanoveny nikoli jedenkrát 

ročně, ale dvakrát ročně, vždy na následující pololetí roku.  

 

Z důvodu administrativního vyřízení a následného organizačního zajištění atestačních 

zkoušek ministerstvem, respektive pověřenou organizací, je navrženo podmínit přihlášení 

k aprobační zkoušce zasláním přihlášky nejméně 50 dnů před termínem zkoušky. 

  

K bodům 37 až 44 

Úprava v § 20 odstavci 1 reaguje na skutečnost, že písemnou část aprobační zkoušky lze 

vykonat také v jazyce anglickém, ruském, německém nebo francouzském. Při této možnosti 

nelze ověřit znalost českého jazyka písmem. 

  

Ustanovení § 20 odstavce 3 se upravuje v návaznosti na  novelu zákona č. 96/2004 Sb. 

(senátní tisk 119), jejíž  ustanovení § 85b odst. 3 stanoví, že se aprobační zkouška skládá 

z části písemné, ústní a praktické. 

 

Formální podmínky vykonání praktické části aprobační zkoušky jsou definovány časem 

("rozsah týdenní pracovní doby"), osobou a kvalitou dohlížejícího zdravotnického pracovníka 

("zdravotnický pracovník se způsobilostí k výkonu příslušného povolání") a výstupem 

("písemné zhodnocení"). Protože není stanoveno místo konání, je v  § 20 odst. 4 stanoveno, že 

praktická část aprobační zkoušky probíhá u poskytovatele zdravotních služeb nebo u 

poskytovatele sociálních služeb. 

 

Z důvodu zachování nepodjatosti členů aprobační komise předkladatel navrhuje  

v § 20 odst. 5 nahradit možnost položení doplňující otázky vylosováním doplňující otázky. 

Tato nová varianta je transparentnější.   

  

K bodům 45 a 46 

Ustanovení § 22 odstavce 1 se upravuje v návaznosti na  novelizaci zákona č. 96/2004 Sb. 

provedené zákonem č. 126/2016 Sb., kdy byla v ustanovení § 82 doplněna další možnost 

ověření schopnosti vyjadřovat se v českém jazyce, a to posouzením jiných žadatelem 

doložených skutečností prokazujících znalost českého jazyka v rozsahu nezbytně nutném 

k výkonu příslušného zdravotnického povolání nebo k výkonu činností souvisejících 

s poskytováním zdravotní péče.  

 

K bodu 47 

V ustanovení § 23 se upravuje lhůta pro poskytování informace žadateli o termínu a místu 

konání ověření znalosti českého jazyka. Lhůta se zkracuje z 30 dnů na 15 dnů, aby žadatelé 

zbytečně dlouho nečekali na termíny a zbytečně se neprodlužovalo řízení o uznání. 
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K bodu 48 

Ověření bude nadále probíhat 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. 

Záznam do fiktivní zdravotnické dokumentace nebyl použitelný pro některá nelékařská 

zdravotnická povolání (zubní technik, radiologický asistent, sanitář, řidič dopravy nemocných 

a raněných, apod.), a proto se v ustanovení § 24 odstavec 1 nahrazuje jeden ze způsobů 

ověřování znalosti českého jazyka, a to písemný záznam do fiktivní zdravotnické 

dokumentace záznamem vztahujícím se k výkonu příslušného povolání.  

 

K bodům 49 až 52 

Úpravy přílohy k vyhlášce, která stanoví délku praktické části aprobační zkoušky, vycházejí 

ze změn provedených novelou zákona č. 96/2004 Sb.  Jednak jsou doplněna nová povolání, 

v nichž bude možné získat obornou způsobilost – dětská sestra, behaviorální analytik, asistent 

behaviorálního analytika, behaviorální technik, terapeut tradiční čínské medicíny a specialista 

tradiční čínské medicíny a jednak jsou nahrazena povolání, u nichž došlo ke změně názvu. Ve 

druhém případě jde o povolání zdravotnický asistent – praktická sestra, masér – masér ve 

zdravotnictví, nevidomý a slabozraký masér – nevidomý a slabozraký masér ve zdravotnictví, 

řidič dopravy nemocných a raněných – řidič zdravotnické dopravní služby. Dále jsou 

vypuštěny názvy povolání, jejichž vzdělávání již bylo ukončeno, a to biotechnický asistent, 

dezinfektor a laboratorní pracovník.  

 

K  přechodným ustanovením 

K bodům 1 a 2 

Vzhledem ke skutečnosti, že se do ustanovení k atestačním zkouškám a aprobačním 

zkouškám přidává požadavek, aby uchazeč o zkoušku podal přihlášku ke zkoušce alespoň 50 

dnů před termínem pro vykonáním zkoušky, navrhuje se ošetřit v souladu s obecnými 

právními principy vztah nové právní úpravy k právní úpravě dosavadní a ponechat uchazeči, 

který podal přihlášku ke zkoušce v termínu kratším než 50 dnů přede dnem účinnosti novely 

vyhlášky, možnost vykonat zkoušku podle dosavadních právních předpisů, nejpozději však do 

1 roku ode dne nabytí účinnosti novely vyhlášky. 

 

K účinnosti  

Účinnost je navržena ke dni 1. 9. 2017, tj. shodně s návrhem účinnosti novely zákona 

č. 96/2004 Sb., která byla projednána jako senátní tisk 119. 
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