
III. 

Odůvodnění 

 

K návrhu vyhlášky není zpracováno hodnocení dopadů regulace (RIA), a to v souladu 

s Plánem přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2016. 

 

A. OBECNÁ ČÁST 

 

A. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění hlavních 

principů, zhodnocení platného právního stavu 

Návrh vyhlášky o zkušebním řádu aprobační zkoušky, se vydává v návaznosti na přijetí 

zákona č. 67/2017 Sb., kterým se mění 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 (dále jen „zákon 

č. 95/2004 Sb., ve znění č. 67/2017 Sb.“), který nabyl  účinnosti dne 1. 7. 2017.   

Aprobační zkouška je vedle prokázání zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti jeden 

z nezbytných předpokladů pro uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, 

zubního lékaře a farmaceuta na území České republiky. Uznání způsobilosti k výkonu 

zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta je podmínka, kterou musí splnit 

osoby, které hodlají vykonávat povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta na území České 

republiky, pokud odbornou kvalifikaci pro výkon povolání zdravotnického povolání lékaře, 

zubního lékaře nebo farmaceuta nezískali v České republice nebo v jiném členském státě 

Evropské unie nebo již uvedená povolání nevykonávali v souladu s právními předpisy v jiném 

členském státě Evropské unie než v České republice a současně nejsou osobami, které jsou 

vyjmenovány v části sedmé zákona.  

Na osoby vyjmenované v části sedmé zákona se vztahuje tzv. automatické uznání nabytých 

práv v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005  

o uznávání odborných kvalifikací, ve znění nařízení Komise (EU) č. 213/2011 ze dne  

3. března 2011, kterým se mění přílohy II a V směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací, a směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2013/55/EU ze dne 20. listopadu 2013, kterou se mění směrnice 2005/36/EU o uznání 

odborných kvalifikací a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím 

systému pro výměnu informací o vnitřním trhu ("nařízení o systému IMI"). 

Aprobační zkouškou se ověřují odborné vědomosti, znalost systému zdravotnictví v České 

republice a schopnost odborně se vyjadřovat v českém jazyce v rozsahu nutném 

k výkonu zdravotnického povolání uchazečů, kteří jsou osobami uvedenými výše a kteří mají 

zájem vykonávat zdravotnické povolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta v České 

republice. Aprobační zkouška je tedy součástí procesu profesního uznávání odborných 

kvalifikací, který se zaměřuje se na posouzení znalostí a schopností konkrétní osoby. 

Výsledkem procesu profesního uznávání je rozhodnutí o tom, zda dotyčná osoba má 
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dostatečné znalosti a schopnosti, aby mohla vykonávat konkrétní povolání nebo činnost. 

V tomto případě jde tedy o proces, jehož výsledkem je rozhodnutí o uznání způsobilosti 

vykonávat zdravotnické povolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta na území České 

republiky.  

Vzhledem ke skutečnosti, že zákon č. 67/2017 Sb. upravuje a zpřesňuje podmínky pro 

uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, 

je nezbytné tyto změny promítnout do prováděcího právního předpisu, který stanoví zkušební 

řád aprobační zkoušky. Změny jsou obsaženy v ustanovení § 13 odst. 1 písm. i), ustanovení  

§ 34 a ustanovení § 36 zákona č. 95/2004 Sb., ve znění zákona č. 67/2017 Sb.  

Ustanovení § 34 odst. 4 zákona č. 95/2004 Sb., ve znění zákona č. 67/2017 Sb., nově stanoví, 

že aprobační zkouška se skládá z písemné, ústní a praktické části; obsah a délku jednotlivých 

částí má poté stanovit prováděcí právní předpis. Ustanovení § 36 zákona č. 95/2004 Sb.,  

ve znění zákona č. 67/2017 Sb., stanoví některé nové požadavky na průběh praktické části 

aprobační zkoušky. 

 Změny se dále týkají zejména nových požadavků na subjekt/zařízení, ve kterých probíhá 

praktická část aprobační zkoušky. Zákon č. 95/2004 Sb., ve znění zákona č. 67/2017 Sb. 

v ustanovení § 13 odst. 1 písm. i) stanoví, že Ministerstvo zdravotnictví (dále jen 

„ministerstvo“) udělí akreditaci pro zajištění odborné praxe v rámci praktické části aprobační 

zkoušky. Zákon č. 95/2004 Sb., ve znění zákona č. 67/2017 Sb., předpokládá, že praktická 

část aprobační zkoušky proběhne v akreditovaném zařízení. Požadavky na tato zařízení 

stanoví ministerstvo ve spolupráci s Českou lékařskou komorou, Českou stomatologickou 

komorou a Českou lékárnickou komorou a zveřejní je svém Věstníku podle § 36 odst. 7 

zákona č. 95/2004 Sb., ve znění zákona č. 67/2017 Sb. 

 Akreditace pro zajištění odborné praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky se poté 

udělí rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví vydaným ve správním řízení zahájeným na 

základě žádosti a vedeným v souladu s ustanovením § 14 a následujících zákona č. 95/2004 

Sb., ve znění zákona č. 67/2017 Sb. a se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).  

Zákon č. 95/2004 Sb., ve znění zákona č. 67/2017 Sb., stanoví, že praktická část aprobační 

zkoušky se uskutečňuje pod přímým odborným vedením lékaře nebo farmaceuta se 

specializovanou způsobilostí nebo zubního lékaře. Nově je dále stanoveno, že lékař a 

farmaceut vykonávající přímé odborné vedení musí splňovat podmínku minimálně tříleté 

odborné praxe po získání specializované způsobilosti a zubní lékař vykonávající přímé 

odborné vedení musí splňovat podmínku minimálně tříleté odborné praxe po získání odborné 

způsobilosti. Zákon č. 95/2004 Sb., ve znění zákona č. 67/2017 Sb. zcela nově vymezuje 

přímé odborné vedení, a to tak, že lékař, zubní lékař nebo farmaceut vykonávající přímé 

odborné vedení musí být fyzicky přítomen ve zdravotnickém zařízení, kde je praktická část 

aprobační zkoušky vykonávána. Lékař, zubní lékař nebo farmaceut vykonávající přímé 

odborné vedení může toto přímé odborné vedení vykonávat nejvýše nad jedním 

zdravotnickým pracovníkem, kterému bylo vydáno rozhodnutí o povolení k výkonu odborné 
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praxe lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta za účelem absolvování praktické části 

aprobační zkoušky, a nemůže být současně školitelem. Lékaře, zubního lékaře nebo 

farmaceuta oprávněného k výkonu přímého odborného vedení v akreditovaném zařízení určí 

garant oboru.  

Zákon č. 95/2004 Sb., ve znění zákona č. 67/2017 Sb. dále nově stanoví, že ministerstvo ve 

spolupráci s Českou lékařskou komorou, Českou stomatologickou komorou a Českou 

lékárnickou komorou zveřejní ve svém Věstníku obsah a podmínky praktické části aprobační 

zkoušky. 

Z výše uvedeného vyplývá, že změny v zákoně č. 95/2004 Sb. provedené zákonem č. 67/2017 

Sb. je nezbytné promítnout do prováděcího právního předpisu, kterým je předkládaný návrh 

vyhlášky o zkušebním řádu aprobační zkoušky. 

Vyhláška pak v návaznosti a v souladu s ustanoveními § 13 odst. 1 písm. i), § 34 odst. 4 a  

§ 36 zákona č. 95/2004 Sb., ve znění zákona č. 67/2017 Sb. stanoví konkrétní podrobnosti 

týkající se průběhu jednotlivých částí aprobační zkoušky, to znamená, z čeho se jednotlivé 

části aprobační zkoušky skládají, jak a kým jsou hodnoceny. Dále též stanoví, jakým 

způsobem se postupuje při případné neúčasti uchazečů u jednotlivých částí aprobační 

zkoušky.  

Úprava průběhu aprobační zkoušky je doposud stanovena vyhláškou č. 188/2009 Sb., 

o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a  

o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 

(dále jen vyhláška č. 188/2009 Sb.“).  

Lze konstatovat, že návrh vyhlášky o zkušebním řádu aprobační zkoušky, vychází ze 

základních principů vyhlášky č. 188/2009 Sb., které jsou v praxi již dlouhodobě zavedené. 

Návrh však reaguje na změny zákona č. 95/2004 Sb., ve znění zákona č. 67/2017 Sb. Vlastní 

úprava průběhu aprobační zkoušky ve stávající vyhlášce č. 188/2009 Sb. se jeví i vzhledem ke 

změnám v zákoně č. 95/2004 Sb., ve znění zákona č. 67/2017 Sb., jako nedostatečná a 

poměrně kusá. Cílem předkládaného návrhu je tak také zpřesnění některých institutů 

aprobační zkoušky tak, aby byl odstraněn nejednoznačný výklad a tím zvýšena právní jistota 

uchazečů o vykonání aprobační zkoušky a rovněž tak ministerstvo jakožto garanta aprobační 

zkoušky.  

Jako problematické byly shledány zejména následující oblasti: 

1. legislativnětechnické nedostatky stávající vyhlášky (nevyhovující systematika, nejasné 

formulace, neprovázanost jednotlivých ustanovení); 

2. nedostatečná transparentnost aprobačních zkoušek. 

ad 1) Legislativnětechnické úpravy vedoucí ke zpřehlednění a zpřesnění právní úpravy 

Stávající vyhláška č. 188/2009 Sb. upravuje aprobační zkoušku v ustanoveních § 8 až 12. Jde 

o úpravu, která řeší organizační zajištění aprobační zkoušky, vlastní průběh aprobační 

zkoušky a dále upravuje postup v případě neúčasti uchazeče na aprobační zkoušce. Úprava 
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vlastního průběhu aprobační zkoušky, která by měla tvořit jádro právní úpravy, se ve stávající 

vyhlášce  č. 188/2009 Sb. jeví jako nedostatečná a na mnoha místech neprovázaná.  

Text návrhu vyhlášky je nově formálně rozdělen a její ustanovení upraví: 

1. obsah a hodnocení aprobační zkoušky, 

2. přihlášku, termín konání a místo konání aprobační zkoušky, 

3. průběh písemné části aprobační zkoušky, 

4. průběh praktické části aprobační zkoušky, 

5. průběh ústní části aprobační zkoušky, a 

6. neúčast na aprobační zkoušce. 

Stávající znění vyhlášky č. 188/2009 Sb. dále důsledně nerozlišuje mezi aprobační zkouškou 

jako celkem složeným z jednotlivých částí a mezi jednotlivými částmi aprobační zkoušky, 

přičemž oba tyto pojmy se v jednotlivých ustanoveních mísí a tato skutečnost vede 

k nejasnému výkladu. Návrh při používání pojmů důsledně rozlišuje mezi jednotlivými částmi 

aprobační zkoušky a mezi aprobační zkouškou jako takovou.   

ad 2) nedostatečná transparentnost aprobačních zkoušek 

Návrh vyhlášky nově explicitně upraví, jak lze přistoupit k vykonání aprobační zkoušky a 

dále z čeho se vlastní aprobační zkouška skládá a jakým způsobem se výstupy aprobační 

zkoušky hodnotí. Tímto se tedy jednoznačně specifikuje postup na straně ministerstva a 

postup při zkoušce ze strany uchazeče o vykonání aprobační zkoušky. Tento krok povede 

k jednoznačnému zlepšení postavení obou těchto stran a zlepší transparentnost celého procesu 

realizace aprobačních zkoušek.  

 

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

vyhláška navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání, 

s mezinárodními smlouvami a s právem Evropské unie 

1. Soulad se zákonem, k jehož provedení je vyhláška navržena 

Návrh vyhlášky je zpracován na základě zmocňovacího ustanovení § 37 odstavce 1 písm. f) 

zákona č. 95/2004 Sb., ve znění zákona č. 67/2017 Sb., které opravňuje ministerstvo stanovit 

vyhláškou zkušební řád aprobační zkoušky.  

 

Podle ustanovení § 34 odst. 4 zákona č. 95/2004 Sb., ve znění zákona č. 67/2017 Sb. se 

aprobační zkouška skládá z písemné, ústní a praktické části; obsah a délku jednotlivých částí 

stanoví prováděcí právní předpis.  

 

Návrh vyhlášky je s uvedenými ustanoveními v souladu.  
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2. Soulad s právem EU, judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými 

právními zásadami práva Evropské unie a s mezinárodními smlouvami 

Oblast uznávání odborných kvalifikací je upravena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací. Podle ustanovení čl. 2 odst. 

2 platí, že každý členský stát může na svém území podle svých právních předpisů povolit 

státním příslušníkům členských států, kteří jsou držiteli odborné kvalifikace, jež nebyla 

získána v členském státě, vykonávat regulované povolání.  

 

Uznávání odborných kvalifikací, které nebyly získány v členských státech EU, je tedy 

evropským právem svěřeno do výlučné pravomoci členských států EU.  

 

Předpisy Evropské unie, judikatura soudních orgánů Evropské unie nebo obecné právní 

zásady práva Evropské unie se tak na danou oblast nevztahují.  

 

Návrh nemá dopad na závazky České republiky vyplývající z mezinárodních smluv. 

 

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

rozpočet, 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 

Navrhovaná právní úprava nebude mít hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet a 

ostatní veřejné rozpočty a ani dopady na podnikatelské prostředí, neboť jde pouze  

o legislativní zpřesnění procesu vykonání aprobačních zkoušek, které již v současnosti 

probíhají.   

 

Navrhovaná právní úprava nebude mít sociální dopady ani dopady na životní prostředí. 

 

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

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen; zhodnocení musí obsahovat vysvětlení 

příčin případných rozdílů, očekávaných dopadů nebo očekávaného vývoje, s využitím 

statistických a jiných údajů, jsou-li tyto údaje k dispozici 

Navrhovaná úprava nebude mít dopad do oblasti rovnosti mužů a žen ani nebude v rozporu se 

zákazem diskriminace. 

 

E. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů  

Navrhovaná právní úprava nebude zakládat nové a ani měnit stávající zpracování osobních 

údajů a ani jinak nebude zasahovat do ochrany soukromí.  

Aprobační zkouška se uskutečňuje v rámci správního řízení o uznání způsobilosti k výkonu 

zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta na území České republiky 
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podle ustanovení § 34 zákona č. 95/2004 Sb. Toto správní řízení se zahajuje na základě 

žádosti a procesně podléhá režimu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „správní řád“). V těchto žádostech je zpravidla třeba poskytnout 

ministerstvu údaje kvalifikované jako osobní. Ve smyslu ustanovení § 45 odst. 1 správního 

řádu musí být z žádosti patrno, kdo ji činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba 

uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou 

adresu pro doručování podle § 19 odst. 4 správního řádu.  

 

Předkládaný návrh vyhlášky okruh těchto údajů nijak nerozšiřuje a nezakládá tedy nové 

zpracování osobních údajů.  

 

Výše uvedené údaje jsou zpracovávány v souladu se správním řádem, se zákonem  

č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Pro tuto oblast je tak dostatečná ochrana 

soukromí a osobních údajů obsažena již v uvedených předpisech.  

 

Předkládaný návrh vyhlášky tak nepřináší v souvislosti se správním řízením o žádostech  

o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře nebo 

farmaceuta na území České republiky podle ustanovení § 34 zákona č. 95/2004 Sb. žádná 

nová rizika pro ochranu soukromí a osobních údajů. 

 

 

F. Zhodnocení korupčních rizik navrhovaného řešení (CIA) 

Navrhovaná právní úprava nebude zakládat korupční rizika a ani podmínky pro jejich nárůst. 

Předkládaný návrh vyhlášky naopak zvýší transparentnost celého procesu realizace 

aprobačních zkoušek. 

 

G. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nebude mít dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 

 

 

 

B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K § 1  

 

Obsah a hodnocení aprobační zkoušky 

 

Aprobační zkouškou se ověřují odborné vědomosti, znalost systému zdravotnictví a základů 

práva ve vztahu k poskytování zdravotních služeb v České republice a schopnost odborně se 

vyjadřovat v českém jazyce v rozsahu nutném k výkonu příslušného zdravotnického povolání. 

Aprobační zkouška se skládá z písemné, praktické a ústní části, přičemž úspěšné složení 

každé části je nezbytným předpokladem pro vykonání následující části aprobační zkoušky. 
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Aprobační zkoušku lze považovat za úspěšně složenou, pouze pokud jsou všechny její části 

vykonány úspěšně. Aprobační zkouška se vykoná ve stanoveném pořadí – písemná část, 

praktická část a ústní zkouška. Výsledek každé části aprobační zkoušky se hodnotí samostatně 

a toto hodnocení se zaznamenává do protokolu o aprobační zkoušce, který je součástí spisu 

žádosti o uznání způsobilosti k výkonu příslušného zdravotnického povolání podané podle 

ustanovení § 34 zákona č. 95/2004 Sb., ve znění zákona č. 67/2017 Sb., vedeného 

ministerstvem, vedeného v souladu s ustanovením § 17 správního řádu. Podle ustanovení § 34 

odst. 4 zákona č. 95/2004 Sb. ve znění zákona č. 67/2017 Sb. pak platí, že pokud uchazeč 

nevyhoví v kterékoliv části aprobační zkoušky, ministerstvo rozhodne o neuznání způsobilosti 

k výkonu zdravotnického povolání.  

 

Složení písemné části aprobační zkoušky s hodnocením „prospěl“, je podmínkou pro zahájení 

praktické části aprobační zkoušky. Absolvování praktické části aprobační zkoušky  

s hodnocením „prospěl“ je podmínkou pro vykonání ústní části aprobační zkoušky. Složením 

ústní části aprobační zkoušky s hodnocením „prospěl“, je úspěšně složena aprobační zkouška.  

 

 

V případě, že uchazeč u některé z daných částí aprobační zkoušky neuspěje, ministerstvo 

rozhodne o neuznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v České republice (viz 

ustanovení § 34 odst. 4 zákona č. 95/2004 Sb.). Pokud takový uchazeč i poté usiluje o uznání 

způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v České republice, podává novou žádost 

o toto uznání spolu s přihláškou k písemné části aprobační zkoušky, neboť v případě neuznání 

způsobilosti k výkonu příslušného zdravotnického povolání (z důvodu neúspěšného některé 

z jejích částí), je nezbytné absolvovat jednotlivé části aprobační zkoušky znovu, a to vyjma 

praktické části, pokud již byla úspěšně složena a uchazeč podá přihlášku k vykonání písemné 

části aprobační zkoušky do 5 let ode dne, kdy úspěšně absolvoval praktickou část aprobační 

zkoušky a obdržel o tom osvědčení (viz § 1 odst. 4). 

 

Stanoví se tedy platnost úspěšně vykonané praktické části aprobační zkoušky pro účely 

podání nové žádosti o uznání o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, 

zubního lékaře nebo farmaceuta v České republice jejíž součástí je přihláška  

k vykonání písemné části aprobační zkoušky (viz § 1 odst. 4) (tj. pro případy, kdy uchazeč 

u ústní části aprobační zkoušky neuspěje a ministerstvo v souladu s § 34 odst. 4 zákona  

č. 95/2004 Sb. rozhodne o  neuznání způsobilosti  k výkonu příslušného zdravotnického 

povolání), a to na dobu 5 let ode dne úspěšného složení praktické části. Tato doba se zohlední 

ke dni podání žádosti o uznání o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání 

lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta v České republice, jejíž součástí je přihláška  

k vykonání písemné části aprobační zkoušky (viz § 3 odst. 4). Účelem daného ustanovení je 

snaha zamezit obcházení povinnosti úspěšně složit aprobační zkoušku jako celek jako 

nezbytné podmínky pro uznání způsobilosti k výkonu příslušného zdravotnického povolání 

v České republice tím, že bude uchazeči umožněno opakování praktické části aprobační 

zkoušky i v případě, že již byla úspěšně složena.  
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K § 2 

 

Přihláška, termín konání a místo konání aprobační zkoušky 

 

Zkouškové období pro písemnou a ústní část aprobační zkoušky stanoví ministerstvo pro 

příslušný kalendářní rok, a to vždy tak, aby se písemná a ústní část aprobační zkoušky konala 

vždy nejméně dvakrát ročně. Konkrétní termín příslušné části aprobační zkoušky v daném 

zkouškovém období pak stanoví uchazeči ministerstvo a na tento termín jej pozve nejméně 30 

kalendářních dnů před tímto termínem.  

 

Ustanovení § 2 dále upravuje podrobnosti týkající se přihlášky k vykonání písemné a ústní 

části aprobační zkoušky (její náležitosti, lhůty pro její podání a postup a lhůty pro stanovení 

konkrétního termínu příslušné části aprobační zkoušky uchazeči ministerstvem.  

 

Z organizačních důvodů je navrženo stanovit lhůtu pro podání přihlášky k písemné a ústní 

části  aprobační zkoušky. Navrhuje se, aby lhůta pro podání přihlášky k aprobační zkoušce 

činila nejméně 3 měsíce před zkouškovým obdobím dané části aprobační zkoušky, které si 

uchazeč zvolí.  Důvodem je skutečnost, že v této lhůtě ministerstvo musí posoudit, zda 

přihláška obsahuje všechny stanovené náležitosti a následně organizačně zajistit realizaci 

příslušné části aprobační zkoušky, a to včetně pozvání uchazeče na konkrétní termín písemné 

části aprobační zkoušky nejméně 30 kalendářních dní před jejím konáním.  

 

Dále se tedy stanoví platnost úspěšně vykonané praktické části aprobační zkoušky pro účely 

podání nové žádosti o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního 

lékaře nebo farmaceuta v České republice, jejíž součástí je přihláška k vykonání písemné části 

aprobační zkoušky (viz § 1 odst. 4), (tj. pro případy, kdy uchazeč u ústní části aprobační 

zkoušky neuspěje a ministerstvo v souladu s § 34 odst. 4 zákona č. 95/2004 Sb. rozhodne  

o neuznání způsobilosti k výkonu příslušného zdravotnického povolání); její platnost je po 

dobu 5 let ode dne úspěšného složení praktické části (datum vykonání bude uvedeno 

v osvědčení – viz § 5 odst. 2 návrhu vyhlášky). Tato doba se vztahuje ke dni podání žádosti 

o uznání o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře nebo 

farmaceuta v České republice, jejíž součástí je přihláška k vykonání písemné části aprobační 

zkoušky (viz § 3 odst. 4). Účelem daného ustanovení je snaha zamezit obcházení povinnosti 

úspěšně složit aprobační zkoušku jako celek jako nezbytné podmínky pro uznání způsobilosti 

k výkonu příslušného zdravotnického povolání v České republice tím, že nebude uchazeči 

umožněno opakování praktické části aprobační zkoušky v případě, že již byla úspěšně 

složena.  

 

Ustanovení počítá dále se situací, kdy žadatel podá přihlášku sice ve stanovené lhůtě, ale tato 

přihláška nebude obsahovat všechny potřebné náležitosti. Pokud nebude uchazečem 

v uvedené lhůtě doplněna, nelze uchazeče z organizačních důvodů na termín ve zkouškovém 
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období zvoleném uchazečem zařadit. Ministerstvo tak zařadí uchazeče na termín zkoušky ve 

zkouškovém období časově nejblíže následujícím, pokud je to z organizačních důvodů možné. 

 

 

K § 3  

 

Písemná část aprobační zkoušky 

 

 

Písemná část aprobační zkoušky se skládá ze dvou písemných testů. Pro každý test je nově 

výslovně stanoven počet otázek a procentuální hranice, která je nezbytná pro úspěšné složení 

písemné části. Průběh písemné části takto výslovně doposud upraven nebyl. Procentuální 

hranice, která je nezbytná pro její úspěšné složení, sice byla stanovena po odborném 

posouzení Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a byla veřejně dostupná jako 

informace na webových stránkách ministerstva, ale nevycházela z žádné právní úpravy. Pro 

zvýšení právní jistoty uchazečů o vykonání aprobační zkoušky a současně též pro ochranu 

samotného ministerstva pro případ sporů s neúspěšnými uchazeči, se navrhuje výslovně 

stanovit tyto skutečnosti předkládaným návrhem vyhlášky.  

 

Písemná část aprobační zkoušky bude nově založena na principu „multiple choice“, tzn. jde 

o typ otázky, při které respondent vybírá z jedné nebo více možností správných odpovědí. 

Výhodu tohoto systému spatřujeme především v tom, že kvalitně, objektivně a standardně 

měří znalosti uchazečů a daleko lépe vypovídá o tom, zda uchazeč dané materii skutečně 

rozumí, neboť značně eliminuje možnost uhádnout správnou odpověď i bez znalosti daného 

tématu. 

 

Současně se stanoví závazné pořadí vykonání písemných testů, a to tak, že uchazeč nejdříve 

vykoná písemný test k ověření odborných znalostí. V případě, že tento test úspěšně nevykoná, 

k testu k ověření znalosti systému zdravotnictví a základů práva ve vztahu k poskytování 

zdravotních služeb v České republice již nepřistupuje, a písemná část aprobační zkoušky je 

hodnocena výsledkem „neprospěl“.   

  

Co se týče průběhu písemné části aprobační zkoušky, na základě praktických zkušeností 

s realizací písemných testů se nově navrhuje, aby osoby, které dohlížejí na výkon písemných 

testů, mohly ukončit tuto část aprobační zkoušky těm uchazečům, kteří při písemných testech 

nepracují samostatně nebo jiným způsobem narušují průběh zkoušky, a hodnotit tuto část 

aprobační zkoušky jako neúspěšnou. Stávající právní úprava totiž opisování nebo jiné 

podvádění uchazečů u písemné části aprobační zkoušky neumožňuje efektivně postihovat. 

Vzhledem ke skutečnosti, že úspěšným složením písemné části aprobační zkoušky však 

uchazeči vzniká nárok absolvovat praktickou část aprobační zkoušky spočívající ve výkonu 

 odborné praxe u poskytovatele zdravotních služeb, je žádoucí, aby odborné znalosti a znalost 

českého jazyka v nezbytném rozsahu uchazeče byly řádně ověřeny.  
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K § 4  

 

Praktická část aprobační zkoušky 

 

Obsah a podmínky praktické části aprobační zkoušky bude v souladu s ustanovením § 36 

odst. 7 zákona č. 95/2004 Sb., ve znění zákona č. 67/2017 Sb., stanoven ve Věstníku 

Ministerstva zdravotnictví. Odborné podmínky průběhu praktické části tedy budou vymezeny 

ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.  

 

K vlastní realizaci praktické části aprobační zkoušky lze přistoupit po úspěšném vykonání 

písemné části aprobační zkoušky a na základě rozhodnutí ministerstva vydaného podle 

ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 95/2004 Sb., ve znění zákona č. 67/2017 Sb. 

 

Odbornou praxi uchazeč absolvuje v délce 6 měsíců v rozsahu stanovené týdenní pracovní 

doby pod přímým odborným vedením lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta. Absolvování 

praktické části aprobační zkoušky ve stanoveném rozsahu potvrdí akreditované zařízení, kde 

byla praktická část aprobační zkoušky uskutečněna. Potvrzení bude obsahovat údaj 

o absolvování odborné praxe ve stanovené délce a období, v němž odborná praxe proběhla, 

dále údaj o tom, zda uchazeč vypracoval případové studie  výčet výkonů, které uchazeč 

v průběhu odborné praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky provedl, pokud jejich 

provedení je podmínkou pro vykonání odborné praxe; toto potvrzení vždy obsahuje i podpis 

lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta vykonávajícího nad uchazečem přímé odborné vedení 

v průběhu výkonu praktické části aprobační zkoušky.  Toto potvrzení bude prokazovat, že 

uchazeč praktickou část aprobační zkoušky skutečně vykonal. 

 

 

K § 5 a 6 

 

Ústní část aprobační zkoušky a její průběh 

 

Ustanovení upravující vlastní průběh ústní části aprobační zkoušky vychází ve velké míře ze 

stávající právní úpravy vyhlášky č. 188/2009 Sb.  

 

Nově se bude uchazeč k vykonání ústní části aprobační zkoušky přihlašovat (viz § 2). Toto 

přihlášení je zcela nezbytné z toho důvodu, že předpokladem pro vykonání ústní části 

aprobační zkoušky je úspěšné složení praktické části aprobační zkoušky, která spočívá 

v absolvování 6 měsíční odborné praxe. Ministerstvo vydá uchazeči rozhodnutí o povolení  

k výkonu odborné praxe lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta na tuto dobu pod přímým 

odborným vedením lékaře nebo farmaceuta se specializovanou způsobilostí nebo zubního 

lékaře podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 95/2004 Sb., ve znění zákona č. 67/2017 Sb.  

Uchazeč si následně sám zajišťuje realizaci praktické části aprobační zkoušky v příslušném 

zařízení u poskytovatele zdravotních služeb. Ministerstvo tedy nemá v okamžiku vydání 
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rozhodnutí informace o tom, v jakém časovém období bude praktická část aprobační zkoušky 

uchazečem realizována. 

Je taky nezbytné zdůraznit, že drtivá většina uchazečů o vykonání aprobační zkoušky je 

státními příslušníky nečlenských států EU, a proto potřebují k výkonu povolání v České 

republice příslušné pobytové oprávnění vydané v souladu se zákonem č. 326/1999 Sb., 

o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. Vyřizování tohoto oprávnění je podle informací, které máme k dispozici, časově 

náročné a může trvat i několik měsíců. Při stanovení termínu ústní části aprobační zkoušky 

jednotlivému uchazeči o její vykonání tedy nelze vyjít z předpokladu nabytí právní moci 

rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 95/2004 Sb., ve 

znění zákona č. 67/2017 Sb., a připočtení období 6 měsíců odborné praxe. V této souvislosti 

se tedy jako jediné řešení jeví právě přihlašování uchazečů k takovému zkouškovému období 

ústní části aprobační zkoušky, k němuž splní stanovenou délku odborné praxe v rámci 

praktické části aprobační zkoušky. 

 

Po obdržení přihlášky k ústní části aprobační zkoušky ministerstvo posoudí, zda byla úspěšně 

složena praktická část aprobační zkoušky. Byla-li, vydá o této skutečnosti uchazeči potvrzení 

a následně uchazeči stanoví a pozve jej na konkrétní termín ústní části aprobační zkoušky, a 

to nejméně 30 dní před tímto termínem.   

 

Ústní část aprobační zkoušky se koná před zkušební komisí zřízenou ministerstvem podle 

zákona. Zkušební komise má nejméně 3 členy. Členové zkušební komise zvolí ze svého 

středu předsedu, který řídí jednání zkušební komise a odpovídá za její činnost. Zkušební 

komisi zřizuje v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 zákona č. 95/2004 Sb., ve znění zákona č. 

67/2017 Sb. ministerstvo jako svůj poradní orgán. Členy zkušební komise jmenuje a odvolává 

ministr zdravotnictví na návrh České lékařské komory nebo České stomatologické komory 

nebo České lékárnické komory, odborných společností a lékařských a farmaceutických fakult. 

 

Ústní část aprobační zkoušky se zahajuje obhajobou případové studie, kterou uchazeč 

zpracoval v průběhu praktické části aprobační zkoušky. Po této obhajobě pak ústní zkouška 

pokračuje tak, že uchazeč odpovídá na odborné otázky, které si vylosuje. V průběhu ústní 

části je zkušební komise oprávněna položit uchazeči 1 doplňující otázku při obhajobě 

případové studie a 1 doplňující otázku při odpovědi na vylosované odborné otázky. 

 

O výsledku ústní zkoušky rozhoduje zkušební komise hlasováním. V návaznosti na výsledek 

ústní zkoušky zkušební komise vyhlásí uchazečům, kteří se ústní zkoušky účastnili, celkové 

hodnocení aprobační zkoušky, a to výsledkem „prospěl“ nebo „neprospěl“.  
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K § 7 

 

Neúčast na aprobační zkoušce 

 

Ustanovení upravující neúčast na aprobační zkoušce vychází ve velké míře ze stávající právní 

úpravy vyhlášky č. 188/2009 Sb. Dochází však ke zpřesnění některých institutů. 

 

Ustanovení předně zpřesňuje oblast možnosti omluvit se z účasti na písemné a ústní části 

aprobační zkoušky. Stávající úprava vyhlášky č. 188/2009 Sb. stanoví podmínku písemné 

omluvy bez dalšího vymezení. Omluvu bude nově možné učinit jen v listinné formě, k níž 

uchazeč připojí svůj podpis. Omluva je učiněna až tím dnem, kdy dojde ministerstvu. Omluvu 

je možné učinit ve stanovené lhůtě, a to buď před termínem konání příslušné části aprobační 

zkoušky  nebo ve stanovené lhůtě po termínu konání příslušné části aprobační zkoušky.  

Zpřesnění institutu omluv z aprobační zkoušky považujeme za nezbytné i z toho důvodu, že 

počet uchazečů, kteří se z jednotlivých částí aprobační zkoušky omlouvají, má vzrůstající 

trend. 

  

V případě ex ante omluvy stávající úprava vyhlášky č. 188/2009 Sb. rovněž nestanoví žádnou 

lhůtu, ve které má uchazeč omluvu učinit. Stávající úprava vyhlášky č. 188/2009 Sb. pouze 

konstatuje, že omluvu uchazeč učiní „před termínem aprobační zkoušky“. Takové ustanovení 

je však jednak terminologicky nepřesné, neboť neexistuje termín aprobační zkoušky, 

stanoveny jsou jen termíny jednotlivých zkušebních období, kdy probíhají jednotlivé části 

aprobační zkoušky. Z organizačních důvodů je takové ustanovení naprosto nevyhovující, 

neboť uchazeč se může podle stávající úpravy omluvit ještě den před stanoveným termínem 

příslušné části aprobační zkoušky. Návrh tedy nově zavádí lhůtu pro učinění omluvy, a to 

nejpozději 15 dní před stanoveným termínem příslušné části aprobační zkoušky.  

 

Vyhláška též umožňuje omluvit se z příslušné části aprobační zkoušky po termínu, který byl 

ministerstvem potvrzen, a to ve lhůtě 5 kalendářních dnů po termínu konání příslušné části 

aprobační zkoušky. Tato ex post omluva je však umožněna pouze v případě závažného 

důvodu, kdy je na uchazeči, aby prokázal, že překážkou jeho účasti na příslušné části 

aprobační zkoušky byly závažné důvody, které nastaly bez jeho zavinění. V navrhované 

úpravě tedy dochází ke zkrácení lhůty pro tento typ omluvy z 10 kalendářních dní na 5 

kalendářních dní. Důvodem je zejména snaha o zlepšení organizace aprobačních zkoušek tak, 

aby se ministerstvo (jakožto garant aprobačních zkoušek) dozvědělo v co nejkratší době  

o tom, že uchazeč se ex post z dané části aprobační zkoušky omlouvá. V případě, že se 

uchazeč nedostaví k vykonání příslušné části aprobační zkoušky bez omluvy, je tato část 

zkoušky v souladu s ustanovením § 7 odst. 3 návrhu vyhlášky hodnocena, jako by při výkonu 

této části aprobační zkoušky uchazeč neprospěl. Ministerstvo je posléze povinno podle 

ustanovení § 34 odst. 4 zákona č. 95/2004 Sb., ve znění zákona č. 67/2017 Sb., rozhodnout  

o neuznání způsobilosti k výkonu příslušného zdravotnického povolání. Vzhledem k aplikaci 

obecných ustanovení správního řádu na řízení o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického 
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povolání je správní orgán povinen rozhodnout bez zbytečného odkladu. V návaznosti na 

uvedené a s přihlédnutím ke skutečnosti, že daná překážka účasti na příslušné části aprobační 

zkoušky musí existovat již v momentě stanoveného termínu, přikláníme se ke zkrácení 

předmětné lhůty pro tento typ omluvy.  

 

V návaznosti na připomínky, které ministerstvo obdrželo v rámci konzultací v průběhu 

příprav materiálu, bude nově stanoven limit pro konání ústní části aprobační zkoušky, a to na 

nejvýše čtyři možnosti přistoupit k ústní části aprobační zkoušky. Důvodem je skutečnost, že 

podle řady názorů z odborné praxe, které jsme obdrželi, zpravidla uchazeč, který čtyřikrát 

neuspěje u ústní části aprobační zkoušky, nemůže uspět ani u dalších pokusů. Takový uchazeč 

nesplňuje standardy kladené na zdravotnické povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta 

v České republice. Zavedení limitu počtu možností vykonání ústní části aprobační zkoušky je 

také analogické například k úpravě zkoušek po ukončeném vzdělávání v základním kmeni, 

k úpravě atestačních zkoušek nebo zkoušek v rámci studia na lékařských fakultách vysokých 

škol v České republice.  

 

Ustanovení dále reaguje i na situaci, kdy uchazeč neuspěje u praktické části aprobační 

zkoušky. V takovém případě další rozhodnutí o povolení výkonu odborné praxe lékaře, 

zubního lékaře nebo farmaceuta na dobu trvání praktické části aprobační zkoušky pod 

přímým odborným vedením lékaře nebo farmaceuta se specializovanou způsobilostí nebo 

zubního lékaře lze vydat poté, kdy se uchazeč přihlásí znovu k vykonání písemné části 

aprobační zkoušky. V rozhodnutí o povolení výkonu odborné praxe lékaře, zubního lékaře 

nebo farmaceuta na dobu trvání praktické části aprobační zkoušky následně ministerstvo 

uvede, že žadatel může v tomto případě zahájit výkon odborné praxe nejdříve po uplynutí 

doby 1 roku od doby, kdy nabyde právní moci rozhodnutí, kterým ministerstvo v souladu s 

ustanovením § 34 odst. 4 zákona č. 95/2004 Sb., ve znění zákona č. 67/2017 Sb., rozhodne  

o tom, že neuzná způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání. 

 

Toto ustanovení by mělo řešit případné obcházení povinnosti úspěšně složit aprobační 

zkoušku vedoucí k uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v České republice, 

a to tak, že by uchazeč opakovaně žádal o povolení k výkonu praktické části aprobační 

zkoušky. Podle ustanovení § 5 předkládaného návrhu vyhlášky ministerstvo posuzuje splnění 

podmínek pro přistoupení k ústní části aprobační zkoušky. Vlastně tedy posuzuje, zda 

uchazeč úspěšně složil praktickou část aprobační zkoušky, a to v návaznosti na její obsah a 

podmínky stanovené podle ustanovení § 36 odst. 7 zákona č. 95/2004 Sb., ve znění zákona č. 

67/2017 Sb. ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví. Lze si představit situaci, kdy uchazeči 

záměrně nesplní takto stanovené podmínky odborné praxe, čímž bude praktická část 

aprobační zkoušky hodnocena výsledkem „neprospěl“. Účelem takového jednání uchazeče je 

získání dalšího rozhodnutí o povolení  výkonu příslušného zdravotnického povolání na dobu 

trvání praktické části aprobační zkoušky. Takto by mohla být obcházena povinnost složit 

aprobační zkoušku jako nezbytné podmínky uznání způsobilosti k výkonu příslušného 
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zdravotnického povolání v České republice, což je pro zajištění ochrany pacientů krajně 

nežádoucí. Této situaci by mělo předejít navrhované ustanovení.  

 

K § 8 

 

K bodu 1 

V přechodných ustanoveních je navrženo, aby uchazeč o vykonání aprobační zkoušky, který 

podal žádost o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře 

nebo farmaceuta v České republice a současně přihlášku k vykonání aprobační zkoušky přede 

dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, a do dne nabytí účinnosti této vyhlášky úspěšně 

neabsolvoval aprobační zkoušku, vykonal jednotlivé části aprobační zkoušky podle 

předkládané vyhlášky (až na výjimky níže uvedené). 

 

K bodu 2 

Přechodná ustanovení respektují zásadu právní jistoty a ochrany již nabytých práv.  

Přechodná ustanovení dále reagují na změnu ve složení aprobační zkoušky, kterou zavedl 

zákon č. 67/2017 Sb., kterým se s účinností ode dne 1. 7. 2017 změnil zákon č. 95/2004 Sb., a 

to, že původně první a druhá část aprobační zkoušky byla spojena do jedné písemné části 

aprobační zkoušky. 

 

Pokud tedy uchazeč již úspěšně absolvoval první a druhou část aprobační zkoušky podle 

vyhlášky č. 188/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, (tzn. 

oba 2 testy, které byly podle vyhlášky č. 188/2009 Sb. samostatnými částmi), považuje se 

úspěšné absolvování těchto částí za úspěšně vykonanou písemnou část aprobační zkoušky 

podle předkládané vyhlášky. 

 

K bodu 3 

V souladu s principem ochrany práv nabytých v dobré víře se tak navrhuje, že pokud uchazeč 

absolvoval první nebo druhou část aprobační zkoušky (tj. jeden z testů, byly podle vyhlášky 

č. 188/2009 Sb. samostatnými částmi) podle vyhlášky č. 188/2009 Sb., ve znění účinném 

přede dnem nabytí účinnosti předkládané vyhlášky, úspěšně absolvovaná část aprobační 

zkoušky se považuje za úspěšně vykonaný test písemné části aprobační zkoušky podle 

předkládané vyhlášky obsahem odpovídající úspěšně vykonané absolvované části aprobační 

zkoušky podle vyhlášky č. 188/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této 

vyhlášky, nejdéle však do 2 let ode dne, kdy tuto část aprobační zkoušky úspěšně vykonal.  

Toto ustanovení má motivovat účastníka, aby se co nejdříve přihlásil k vykonání písemné 

části praktické části aprobační zkoušky s tím, že již dříve úspěšně složený test mu bude po 

dobu 2 let ode dne jeho vykonání uznán pro účely vykonání písemné části aprobační zkoušky 

podle této vyhlášky.   
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K bodu 4 

V souladu se zásadou právní jistoty a ochranou již nabytých práv je dále řešena situace 

uchazečů, kteří zahájili praktickou část aprobační zkoušky podle vyhlášky č. 188/2009 Sb., ve 

znění účinném přede dnem nabytí účinnosti předkládané vyhlášky, a nedokončili ji přede 

dnem nabytí účinnosti předkládané vyhlášky. Tito uchazeči budou moci dokončit praktickou 

část aprobační zkoušky podle vyhlášky č. 188/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 

účinnosti předkládané vyhlášky a podle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem 

nabytí účinnosti zákona č. 67/2017 Sb. Takto vykonaná praktická část aprobační zkoušky se 

pak bude považovat za úspěšně vykonanou praktickou část aprobační zkoušky podle 

předkládané vyhlášky. 

Důvodem je skutečnost, že praktickou část aprobační zkoušky zahájili v době účinnosti jiných 

podmínek pro tuto část aprobační zkoušky a měli by tedy mít možnost ji i podle těchto 

podmínek dokončit.  

 

K bodu 5 

Přechodná ustanovení respektují zásadu právní jistoty a ochrany již nabytých práv.  

Pokud uchazeč absolvoval praktickou část aprobační zkoušky přede dnem nabytí účinnosti 

předkládané vyhlášky, považuje se za úspěšně vykonanou praktickou část aprobační zkoušky 

podle předkládané vyhlášky. 

 

K části druhé 

K § 9 

K bodu 1 

Navrhuje se zrušení ustanovení § 8 až § 12 vyhlášky č. 188/2009 Sb., a to z důvodu duplicity 

právní úpravy. 

 

K bodu 2 

Navrhuje se, aby vyhláška nabyla účinnosti patnáctým dnem ode dne vyhlášení. Delší 

legisvakanční lhůta není s ohledem na povahu změn potřebná. 

 

K části třetí 

K § 10 – účinnost 

Vzhledem k tomu, že zákon č. 67/20017 Sb., kterým se mění 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, nabyl účinnosti již 1. 7. 2017, navrhuje se, aby předkládaná vyhláška nabyla 

účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.  
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