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V. 

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 

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). 

 (Podle čl. 16 odst. 5 Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra 

zdravotnictví dne 16. 6. 2017, s termínem přijímání připomínek  do 1. 7. 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce) 

 

  

Připomínkové místo 

 

 

Novelizační 

bod, 

ustanovení 

charakter 

připomínky 

 

 

Znění připomínky 

 

 

Vyhodnocení připomínky 

 

Ministerstva    

Úřad vlády - 

místopředseda pro vědu, 

výzkum a inovace 

   

 Doporučující: 

 

Doporučujeme zvážit, zda v rámci novely vyhlášky 

o zkouškách podle zákona o nelékařských 

zdravotnických povoláních nezrevidovat úpravu 

VYSVĚTLENO – připomínkové místo 

s vysvětlením souhlasí 

Atestační zkoušky pro nelékařské 
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atestačních (a jiných) zkoušek. 

Odůvodnění: 

Za nadbytečná ustanovení lze považovat např. 

losování otázek. V zásadě by se mělo jednat o 

férový zkušební proces, který lze za stávajícího 

stavu, kdy je ve hře rivalita jednotlivých pracovišť 

a zkouší se (rotačním systémem) na jednotlivých 

pracovištích (ta pak preferují své a poškozují cizí), 

jen obtížně zajistit. Zkoušet by měla nadlokální  

komise (nejlépe prostřednictvím IPVZ apod.), ve 

které budou pochopitelně zastoupeni i examinující 

z jednotlivých pracovišť. 

zdravotnické pracovníky probíhají podle 

zákona č. 96/2004 Sb. 

Atestační zkoušky zajišťují ze zákona pouze 

ministerstvem pověřené organizace. Jde 

zejména o Institut postgraduálního 

vzdělávání ve zdravotnictví (dále jen 

„IPVZ“) a Národní centrum ošetřovatelství a 

nelékařských zdravotnických oborů (dále jen 

„NCO NZO“) nebo některé fakultní 

nemocnice. 

Znalosti a  zvládnutí praktických výkonů jsou 

ověřovány před „nadlokální“  oborovou 

atestační komisí, která je složená 

z odborníků, specialistů v příslušném oboru. 

Oborové atestační komise zřizuje 

ministerstvo  jako své poradní orgány, a to 

samostatné atestační komise pro obory  

specializací nelékařských zdravotnických 

pracovníků. 

Akreditované zařízení, kterému byla udělena 

akreditace k uskutečňování specializačního 

vzdělávání, není bez dalšího subjektem 

zajišťujícím atestační zkoušky. 

Losování otázek u teoretické části zkoušky se 

provádí standardně jako u každých jiných 

zkoušek, např. státní zkoušky. Jiný férový 

systém nebyl ze strany  připomínkového 

místa navržen. 
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Úřad vlády – OKOM 

 

   

  Po stránce formální: 

 

Předkladatel pouze částečně splnil formální 

náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti 

s právem EU, jak vyplývají zejména z 

Legislativních pravidel vlády, v platném znění 

(dále jen „LPV“), a z přílohy k usnesení vlády ze 

dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických 

pokynech pro zajišťování prací při plnění 

legislativních závazků vyplývajících z členství 

České republiky v Evropské unii, v platném znění. 

 

 Zásadní 

 

§ 24 

Zásadní připomínky: 

Předkladatel nevyznačil jako implementační žádná 

ustanovení návrhu.  

Za implementační z hlediska práva EU však 

považujeme bod 48 návrhu. Dané ustanovení se 

dotýká § 24 odst. 1 vyhlášky č. 189/2009 Sb. (dále 

jen „vyhláška“), které považujeme za transpoziční 

vůči ustanovení čl. 1 bodu 41 směrnice 

2013/55/EU. Uvedený novelizační bod přitom 

neprovádí pouze formulační, ale věcnou změnu. 

Navrhovanou úpravu § 24 tak považujeme za nutné 

vykázat jako implementační vůči čl. 1 bodu 41 

směrnice 2013/55/EU.  

AKCEPTOVÁNO 

Úprava ustanovení § 24 je transpozičním 

ustanovením k ustanovení čl. 1 bodu 41 

směrnice 2013/55/EU, kterou se mění 

směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných 

kvalifikací a nařízení (EU) 

 č. 1024/2012 o správní spolupráci 

prostřednictvím systému pro výměnu 

informací o vnitřním trhu („nařízení o 

systému IMI“).  

Upraven bude návrh novely vyhlášky včetně 

platného znění, odůvodnění v obecné i 

zvláštní části a bude doplněna rozdílová 

tabulka k návrhu ustanovení § 24 odst. 1 
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vyhlášky. 

 Zásadní 

 

K § 22 odst. 2 

V připomínce níže požadujeme případně upravit i 

§ 22 odst. 2 větu první vyhlášky. Rovněž toto 

ustanovení považujeme za implementační vůči 

ustanovení čl. 1 bodu 41 směrnice 2013/55/EU. 

Pokud by se § 22 odst. 2 upravoval v níže 

uvedeném směru, měla by být změna vykázána 

jako implementační. 

S ohledem na výše uvedené proto požadujeme 

řádně zpracovat výkaznictví v souladu přílohou č. 5 

LPV 

VYSVĚTLENO 

V návaznosti na vypořádání odůvodnění 

k připomínce k bodům č. 45 a 46 bude 

provedena úprava § 22 odst. 2 věta první 

takto: slova „nebo b)“ se nahrazují slovy „ , b) 

nebo c)“. 

Ustanovení § 22 odst. 2 věta první 

nepovažujeme za implementační – též viz 

níže vypořádání k doporučující připomínce k 

§ 22 odst. 1.  

 Zásadní V bodě III. obecné části odůvodnění vyhlášky je 

nutné uvést, že se návrhu dotýká čl. 1 bod 41 

směrnice 2013/55/EU. Uvedené ustanovení je pak 

nutné zmínit i na příslušných místech ve zvláštní 

část odůvodnění. 

AKCEPTOVÁNO 

 Ve vztahu k § 24 odst. 1. 

  Po stránce materiální: 

Vztah k právu EU:  

Návrhu vyhlášky se dotýká čl. 1 bod 41 směrnice 

2013/55/EU ze dne 20. listopadu 2013, kterou se 

mění směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných 

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

spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu 

informací o vnitřním trhu („nařízení o systému 

IMI“). 

 

 Doporučující Připomínky a případné návrhy změn:  AKCEPTOVÁNO 
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§ 1  

a poznámka 

pod čarou č. 1 

 

K Čl. 1 bodu 1 návrhu (§1 a poznámka pod čarou 

č. 1): 

V případě referenčních odkazů na transponované 

směrnice není dle našeho názoru na 

místě postupovat podle čl. 48 odst. 3 LPV. Mělo by 

se naopak postupovat podle čl. 48 odst. 6 LPV. 

Požadujeme proto návětí § 1 podle toho upravit a 

vypustit poznámku pod čarou č. 1. Tzv. referenční 

odkaz na směrnice by měl být proveden na jiných 

místech návrhu (viz připomínky níže). 

 Doporučující 

§ 22 odst. 1 

K Čl. 1 bodům 45 a 46 návrhu (§ 22 odst. 1): 

Ustanovení § 22 odst. 1 ve znění návrhu se shoduje 

s ustanovením § 82 odst. 1 věta druhá zákona č. 

96/2004 Sb., v platném znění (vyjma dovětku za 

středníkem, že postup při ověření znalosti českého 

jazyka stanoví prováděcí právní předpis).  

V této souvislosti zaprvé uvádíme, že není jasné, na 

které ověření schopnosti (odborně) se vyjadřovat 

v českém jazyce podle zákona se část šestá 

vyhlášky vztahuje -  zda se vztahuje jenom na 

případy ověření znalosti českého jazyka, kdy se 

postupuje podle § 82 zákona (tj. v rámci hlavy VII 

zákona), nebo i na jiné případy (zejména v rámci 

hlavy VIII zákona). Není proto ani jasné, zda je 

úprava v § 22 odst. 1 opodstatněná (opodstatněnou 

by byla, pokud by dopadala i na jiné případy, než 

na které dopadá § 82 zákona), nebo nikoliv. 

Dále uvádíme, že nakolik úprava aprobační 

zkoušky a úprava postupu podle části šesté 

vyhlášky nejsou kompatibilní, nelze schopnost 

VYSVĚTLENO 

Postup při ověření znalosti českého jazyka 

pohovorem (v podstatě shodný s ustanovením 

§ 82 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb.), který je 

uvedený v ustanovení § 22 odst. 1 vyhlášky – 

„postup při ověření znalosti českého jazyka“ 

se kromě případů uznávání podle § 81 zákona 

č. 96/2004 Sb. (případy uznávání dle hlavy 

VII), dále podle § 85a odst. 1 písm. g), 

zákona č. 96/2004 Sb. (uznávání způsobilosti 

jiného odborného pracovníka) a uznávání 

podle § 85b odst. 6, vztahuje také na 

uznávání způsobilosti podle § 86 zákona  

č. 96/2004 Sb. (případy žadatelů, kteří 

vystudovali v ČR v jiném než českém 

jazyce).  

Postup ověření znalosti českého jazyka podle 

§ 22 vyhlášky není realizován pouze v 

případech, kdy žadatel vykonává aprobační 

zkoušku, tedy v případě ustanovení § 85b 
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odborně se vyjadřovat v českém jazyce postupem 

podle části šesté vyhlášky dost dobře ověřovat 

v rámci aprobační zkoušky (toto ověření 

předpokládá § 20 vyhlášky). Zřejmě tedy není 

účelem části šesté vyhlášky upravovat ověřování 

schopnosti odborně se vyjadřovat v českém jazyce, 

které se provádí v rámci aprobační zkoušky. 

Považujeme však za žádoucí, aby to vyplývalo 

z konkrétního ustanovení, které stanoví, na které 

ověření schopnosti odborně se vyjadřovat v českém 

jazyce se úprava části šesté vyhlášky vztahuje (z 

toho se dovodí, na které ověření schopnosti 

odborně se vyjadřovat v českém jazyce se 

nevztahuje).  

Dalšími případy ověřování schopnosti odborně se 

vyjadřovat v českém jazyce jsou ověření znalosti 

českého jazyka podle § 82 zákona (ověřením podle 

§ 82 jsou vlastně i ověření schopnosti odborně se 

vyjadřovat podle § 85a odst. 1 písm. g), resp. § 85b 

odst. 6 zákona, ve znění novely, jež má před 

publikací - srov. senátní tisk 119) a ověření 

schopnosti odborně se vyjadřovat v českém jazyce 

podle § 86 odst. 1 zákona. Není ale jasné, na které 

z těchto případů ověřování schopnosti se odborně 

vyjadřovat v českém jazyce se má část šestá 

vyhlášky vztahovat. Je proto nezbytné v části šesté 

vyhlášky jasně stanovit, zda se má podle této části 

postupovat jenom v případě ověření znalosti 

českého jazyka, jenž se provádí na základě § 82 

zákona (a potažmo dle senátního tisku 119 i § 85a 

odst. 1 písm. g) či § 85b odst. 6), nebo i v případě 

ověření, které se provádí na základě § 86 odst. 1 

odst. 3 zákona č. 96/2004 Sb.  

Tato skutečnost bude doplněna v rámci 

ustanovení § 20 odst. 5, které upravuje 

postup pro vykonání ústní odborné zkoušky. 

  Ustanovení § 22 odst. 2 bude upraveno 

takto:                                                                                                     

slova „nebo b)“ se nahradí slovy „ , b) nebo 

c)“.  

Vzhledem k úpravě § 22 odst. 2 není toto 

ustanovení implementační.   
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zákona.  

V případě, že by se postup podle části šesté 

vyhlášky měl použít pouze v prvním z uvedených 

případů, požadujeme alespoň místo úprav v § 22 

odst. 1 vyhlášky toto ustanovení vypustit a 

novelizovat i § 22 odst. 2, kde by ve větě první 

měla být slova „uvedené v odstavci 1 písm. a) nebo 

b)“ nahrazena slovy „uvedené v § 82 odst. 1 písm. 

a), b) nebo c) zákona“ (posledně uvedenou úpravu 

v § 22 odst. 2 požadujeme rovněž vykázat jako 

implementační). V případě, že by se postup podle 

části šesté vyhlášky měl použít v obou 

zmiňovaných případech, požadujeme novelizovat 

§ 22 odst. 2 a nahradit slova „nebo b)“ v tomto 

ustanovení slovy „ , b) nebo c)“.  

Nadto požadujeme (v návaznosti na vypuštění 

poznámky pod čarou č. 1 – viz připomínky výše), 

aby byl v souladu čl. 48 odst. 6 LPV doplněn za 

větu první § 22 odst. 2 referenční odkaz na čl. 53 

směrnice 2005/36/ES, ve znění směrnice 

2013/55/EU. 

 Doporučující 

§ 24 

K Čl. 1 bodu 48 návrhu (§ 24): 

Požadujeme (v návaznosti na vypuštění poznámky 

pod čarou č. 1 – viz připomínka výše), aby byl 

v souladu čl. 48 odst. 6 LPV doplněn na konec 

ustanovení § 24 referenční odkaz na čl. 53 

směrnice 2005/36/ES, ve znění směrnice 

2013/55/EU. 

AKCEPTOVÁNO 

 

 Závěr Závěr:  
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Návrh vyhlášky bude po zapracování výše 

uvedených připomínek s právem EU plně 

slučitelný.  

Nedostatky po stránce formální je nutno 

napravit. 

 Nad rámec 

posuzování 

slučitelnosti 

 

§ 13 odst. 1 

Nad rámec posuzování slučitelnosti: 

K Čl. 1 bodu 20 návrhu (§ 13 odst. 1): 

Z ustanovení není jasné, kdy tedy jmenuje a 

odvolává členy zkušební komise akreditovaného 

zařízení statutární orgán tohoto akreditovaného 

zařízení a kdy ministerstvo. Mělo by to být 

upraveno tak, aby o tom nemohly vzniknout spory. 

Navržená úprava tento požadavek nesplňuje. 

AKCEPTOVÁNO 

Slova „popřípadě ministerstvo“ budou 

vypuštěna.  

 Nad rámec 

posuzování 

slučitelnosti 

 

§ 17 odst. 1 

K Čl. 1 bodu 28 návrhu (§ 17 odst. 1):  

Ustanovení § 85b odst. 3 věta čtvrtá zákona č. 

96/2004 Sb., ve znění novely, jež má před 

publikací (srov. senátní tisk 119), stanoví, že 

„Zkušební komisi zřizuje ministr zdravotnictví jako 

svůj poradní orgán“. Je proto nutné uvést § 17 odst. 

1 vyhlášky do souladu s tím, co stanoví zákon, a 

nahradit slovo „ministerstvem“ slovy „ministrem 

zdravotnictví“. 

AKCEPTOVÁNO 

Bude upraveno v souladu s textem zákona č. 

96/2004 Sb. 

 Viz též připomínka ČMKOS.  

 Nad rámec 

posuzování 

slučitelnosti 

 

§ 18 odst. 1 a 

K Čl. 1 bodům 30 a 31 návrhu (§ 18 odst. 1 a 2):  

Ustanovení § 18 vyhlášky upravuje otázky, které 

upravuje, zčásti jinak, již § 85b odst. 2 zákona 

č. 96/2004 Sb., ve znění novely, která má před 

publikací. Uvedené ustanovení zákona ve své první 

 

AKCEPTOVÁNO 

Ustanovení § 18 bude vypuštěno. Slovo 

„přihláška v § 19 bude nahrazeno slovem 

„žádost“.  
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2 větě řeší otázku, komu se podává žádost o 

vykonání aprobační zkoušky (nikoliv tedy 

přihláška k aprobační zkoušce). V § 85b odst. 2 

písm. a) až c) se dále upravuje, co je součástí této 

žádosti. S ohledem na výše uvedené máme za to, že 

by § 18 měl být vypuštěn. 

 

Viz též připomínka ČMKOS 

 

Ministerstvo po místní 

rozvoj 

   

 Doporučující Na základě Vašeho dopisu č. j. MZDR 

10862/2017-1/LEG Vám sděluji, že k návrhu 

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), 

uplatňuje Ministerstvo pro místní rozvoj pouze 

doporučující připomínku: v poznámce pod čarou 

č. 1 doporučujeme uvést správný název 

směrnice 2005/36/ES. 

AKCEPTOVÁNO 

Upraveno v souladu s připomínkou OKOM. 

Ministerstvo vnitra     

 Zásadní Zásadní připomínky: 

 

K čl. I bodu 16 – k § 6 odst. 8:  

 V návrhu je uvedeno, že uchazeč po úspěšném 

AKCEPTOVÁNO 

V žádném případě nemá být vydávání 

uvedených dokladů upraveno alternativně.  

Navrhujeme proto v § 6 odst. 8 větu upravit 
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absolvování zkoušky obdrží diplom, popřípadě 

dodatek k diplomu. Ustanovení by tedy mohlo být 

chybně vykládáno tak, že se jedná o alternativy a 

bude postačovat, pokud bude uchazeči vydán 

pouze dodatek k diplomu. S ohledem na § 60 

prováděného zákona je tento výklad nepřípustný. 

Navrhujeme proto ponechat tuto část věty 

v původním znění. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za 

zásadní.     

takto:  

„po úspěšném absolvování zkoušky 

obdrží uchazeč … diplom, a dodatek 

k diplomu, pokud se vydává“. 

 Zásadní K čl. I bodu 27 – k § 16 odst. 1:  

 Počet možných omluvení se ze zkoušky je 

omezen pouze v případě závěrečné zkoušky 

akreditovaného kurzu. U atestační zkoušky a 

aprobační zkoušky je však nadále neomezený. 

V odůvodnění je odkazováno na novelu 

prováděného zákona stanovující povolený počet 

opakování zkoušky, toto vysvětlení omezení počtu 

možných omluvení však nepovažujeme za 

relevantní, neboť v případě řádné omluvy není 

uchazeč v závěrečné zkoušce hodnocen a pokus mu 

není počítán. Požadujeme proto sjednocení přístupu 

k omluvám u těchto zkoušek, popřípadě jasné 

vysvětlení nezbytnosti odlišné úpravy u závěrečné 

zkoušky akreditovaného kurzu. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za 

zásadní.     

 

VYSVĚTLENO – připomínkové místo 

s vysvětlením souhlasí 

U atestační zkoušky je již upravena 

zákonná podmínka pro absolvování studia. 

Atestační zkoušku v příslušném oboru lze 

vykonat nejpozději do 5 let od splnění všech 

požadavků daných vzdělávacím programem, 

podle kterého se uskutečnilo vzdělávání a 

zkoušku je možné nejvýše dvakrát opakovat 

(viz § 60 odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb.  

Aprobační zkouška je zcela odlišný typ 

zkoušky. Nejde o zkoušku na závěr 

absolvovaného vzdělávání, ale o zkoušku 

ověřující znalosti získané v jiném státě mimo 

EU, které jsou nezbytné pro získání 

způsobilosti k výkonu konkrétního povolání 

(kvalifikace). Navíc uchazeč o vykonání 

aprobační zkoušky je motivován, aby 

zkoušku vykonal do 2 let od úspěšně 

vykonané první části zkoušky (viz § 21 odst. 
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5 vyhlášky). 

Závěrečnou zkoušku může účastník 

akreditovaného kvalifikačního kurzu podle  

§ 52 odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb. sice 

opakovat nejvýše dvakrát, avšak neustálými 

omluvami se absolvování kurzu neomezeně 

protahuje, čímž dochází k neúměrné 

administrativní zátěži spojené s organizací 

zkoušky.  

Proto u závěrečné zkoušky akreditovaného 

kurzu (§ 16 odst. 1 návrhu) považujeme 

navrhovanou odlišnou úpravu za nezbytnou. 

Na rozdíl od výše uvedených zkoušek není 

definováno žádné hledisko, které by 

legislativně nebo fakticky omezilo dobu, po 

kterou lze danou zkoušku vykonat. Proto 

považujeme za žádoucí, aby bylo dosaženo 

obdobného výsledku alespoň navrhovanou 

úpravou.  

 Doporučující Doporučující připomínka: 

 

K čl. I bodu 16 – k § 6 odst. 8:  

 S ohledem na ustálenou legislativní praxi 

doporučujeme slova „bez odkladu“ nahradit slovy 

„bez zbytečného odkladu“. 

AKCEPTOVÁNO 

 

  Připomínky legislativně technické a formálního 

charakteru: 

AKCEPTOVÁNO 
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K čl. I bodu 17 – k § 7 odst. 2:  

 Doporučujeme jasně specifikovat, že dojde 

k uznání praktické části zkoušky. Navrhujeme 

proto slova „tato část zkoušky“ nahradit slovy 

„praktická část zkoušky“. 

  K odůvodnění – zvláštní části: 

1. V odůvodnění k bodům 11 až 16 

doporučujeme slovo „odatek“ nahradit 

slovem „dodatek“. 

2. V odůvodnění k bodům 17 až 18 

doporučujeme odstranit závorku v textu  

„§ 7 odstavci 2)“  

AKCEPTOVÁNO 

 

Ministerstvo životního 

prostředí 

   

  1. K bodu 39. navrhujeme toto znění: „V § 20 

odst. 3 písm. a) se slova „ a druhou“ zrušují. 

Odůvodnění: Je nadbytečné uvádět, že se nahrazují 

slova „první a druhou“ slovem „první“. 

AKCEPTOVÁNO 

 

Kraje    

Krajský úřad 

Olomouckého kraje 

   

  

 

 

K § 5 odst. 2, § 19 odst. 2:  

Doporučujeme, aby lhůta pro podání příslušných 

přihlášek byla stanovena na 30, nikoliv 50 dní před 

termínem zkoušky, kdy lhůta 50 dní se jeví pro 

VYSVĚTLENO 

Ministerstvo, popř. pověřená organizace 

(Institut postgraduálního vzdělávání ve 

zdravotnictví v Praze, Národní centrum 
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Doporučující uchazeče nepřiměřeně tvrdá a lhůta 30 dní by dle 

našeho názoru měla být pro administrativní a 

organizační zajištění zkoušek dostačující. 

ošetřovatelství a nelékařských 

zdravotnických oborů v Brně), je povinna již 

dnes v předstihu uchazeče o vykonání 

atestační a aprobační zkoušky informovat o 

termínu a místě konání zkoušky, a to alespoň 

30 dnů před termínem zkoušky, aby uchazeč 

měl dostatečný čas na přípravu zkoušky. (viz 

§ 5 odst. 2 a § 19 odst. 2 vyhlášky). 

Dále pro vysvětlení uvádíme, že 50 denní 

lhůta není stanovena jen pro administrativní a 

organizační zajištění zkoušek, ale pověřená 

organizace musí taktéž posoudit, zda uchazeč 

o zkoušku splnil veškeré podmínky 

vzdělávání pro připuštění ke zkoušce (viz § 4 

vyhlášky).  

Ustanovení § 19 odstavec 2 se týká aprobační 

zkoušky, která je určena žadatelům ze zemí 

mimo EU. Nejčastějšími uchazeči o tuto 

zkoušku jsou státní příslušníci Ukrajiny. 

Tento navrhovaný termín odráží zkušenosti 

se získáním víz a zaměstnaneckých karet pro 

vstup do ČR za účelem vykonání zkoušky. 

Pokud byl termín pro přihlášení 30 dnů před 

konáním samotné zkoušky, byly následně po 

přihlášení zasílány písemné pozvánky v 

termínu cca 20 dnů před konáním zkoušky a 

v této době již bylo pro uchazeče velmi 

složité získat vízum pro vstup do ČR, což 

většinou vedlo k omluvám z důvodu 

neuděleného víz a zaměstnaneckých karet pro 

vstup do ČR Pokud bude účastník přihlášen 
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50 dnů před termínem zkoušky, budou 

pozvánky zasílány 30 dnů před konáním 

zkoušky.  

Závěr: 

Takto stanovené lhůty nejsou pro 

administrativní a organizační zajištění 

zkoušek, ale spíše pro schopnost uchazečů ze 

zahraničí zajistit si vstup do ČR. Termíny 

aprobačních zkoušek pro nelékařské 

pracovníky jsou vypisovány s frekvencí 

každé dva měsíce. I proto je zvolena lhůta 50 

dnů, protože tak umožní, aby se přihlásili na 

nejbližší další termín i uchazeči, kteří 

neuspěli u části zkoušky. 

Další připomínková místa    

Českomoravská konfederace 

odborových svazů 

   

 Zásadní 

 

§ 22 

K jednotlivým bodům návrhu: 

 

1)  K bodům 45 a 46 (§ 22) 

Ani z novely zákona č. 96/2004 Sb. schválené 

Senátem, ani z návrhu této vyhlášky nám není 

zřejmé, jakým způsobem bude ministerstvo 

ověřovat schopnost vyjadřovat se v českém jazyce 

posouzením jiných žadatelem doložených 

skutečností prokazujících znalost českého jazyka 

v rozsahu nezbytně nutném k výkonu příslušného 

VYSVĚTLENO 

Připomínkové místo po doplnění 

s vysvětlením souhlasí 

Ověření schopnosti vyjadřovat se v českém 

jazyce posouzením jiných žadatelem 

doložených skutečností bude vycházet právě 

z podstaty těchto doložených skutečností.  

Tyto skutečnosti se budou posuzovat ve 

vazbě na konkrétní povolání. Ověření 

znalosti má být vždy v úrovni nezbytné k 
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zdravotnického povolání nebo k výkonu činností 

souvisejících s poskytováním zdravotní péče.  

Výkon zdravotnického povolání a výkon 

činností souvisejících s poskytováním zdravotní 

péče považujeme za natolik specifickou činnost, že 

by osoba vykonávající toto povolání měla mít 

schopnost vyjadřovat se v českém jazyce. Z toho 

důvodu žádáme o vysvětlení 

 1) jaké konkrétní skutečnosti prokazující znalost 

českého jazyka s výjimkou dokladu o jazykové 

zkoušce či vzdělání absolvovaného v českém 

jazyce bude ministerstvo posuzovat a  

2) zda po tomto posouzení bude následovat 

pohovor uvedený v § 22 odst. 1 písm. d) vyhlášky.  

 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní.  

výkonu daného povolání.  

Jiné jsou požadavky na znalosti všeobecné 

sestry, porodní asistentky nebo fyzioterapeuta 

(častý komunikační styk s pacientem), jiné u 

povolání zubního technika, zdravotního 

laboranta (kde není častá přímá komunikace s 

pacientem) a jiná u povolání logopeda. 

Těmito jinými skutečnostmi mohou být např. 

doklady o získání předcházejícího vzdělávání 

v českém jazyce, například absolvování 

základní povinné docházky v ČR nebo její 

části (první či druhý stupeň) apod. 

Ministerstvo zváží, zda tyto skutečnosti jsou 

podstatné a od ověření pohovorem upustí 

nebo zda jde o skutečnosti nepodstatné a 

pohovor bude vyžadovat.  

 Zásadní 

příloha 

 

2) K bodům 49 – 52 (příloha) 

V příloze k návrhu vyhlášky je uveden v oboru 

specializace behaviorální analytik dvakrát, přičemž 

je pokaždé stanovena odlišná délka praktické části. 

Behaviorální analytik je uveden v 1. i 3. oboru 

specializace, přičemž délka praktické části u 1. 

oboru specializace je 60 dní, zatímco u 3. oboru 

specializace je délka praktické části pouze 30 dní. 

Žádáme o vyjasnění, do jakého oboru specializace 

je zařazen behaviorální analytik a jaká je délka 

praktické části tohoto oboru specializace. 

AKCEPTOVÁNO 

Upozorňujeme, že připomínka se vztahuje 

k textu přílohy obsahující platné znění 

s vyznačením změnami. Platné znění bude 

opraveno. 

Behaviorální analytik patří do oboru 

specializace v bodě 1 seznamu povolání s 

délkou praktické části aprobační zkoušky 60 

dnů.  

V oboru specializace v bodě 3 s délkou 30 

dnů praktické části aprobační zkoušky je 

zařazen behaviorální technik – viz 
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Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

novelizační bod 51. 

 Doporučující Nad rámec návrhu vyhlášky: 

 

1)  § 17 odst. 1 

V ustanovení § 17 odst. 1 je uvedeno, že aprobační 

zkouška se koná před zkušební komisí zřízenou 

ministerstvem podle zákona. V novelizovaném 

znění zákona č. 96/2004 Sb. ve znění schváleném 

Senátem v ustanovení § 85b odst. 2 je však 

uvedeno: „Zkušební komisi zřizuje ministr 

zdravotnictví jako svůj poradní orgán.“ 

Navrhujeme sjednotit oba právní předpisy tak, aby 

ve vyhlášce bylo uvedeno, že se aprobační zkouška 

koná před zkušební komisí zřízenou ministrem 

zdravotnictví. 

 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za 

doporučující. 

AKCEPTOVÁNO 

Text je uveden do souladu s § 85b odst. 2 

zákona č. 96/2004 Sb. 

 Doporučující 1) § 18 

Ustanovení § 18 hovoří o podání přihlášky 

k aprobační zkoušce, zatímco zákon č. 96/2004 Sb. 

ve znění schváleném Senátem v ustanovení § 85b 

hovoří o žádosti o vykonání aprobační zkoušky. 

Navrhujeme v obou právních normách sjednotit 

používané termíny. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za 

AKCEPTOVÁNO 

Ustanovení § 18 je vypuštěno.  

Ustanovení § 18 vyhlášky upravovalo zčásti 

duplicitně a z části jinak otázky, které nově 

upravuje § 85b odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb., 

ve znění zákona č. 201/2017 Sb.   

Viz též připomínka OKOM.  
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doporučující.  

Unie zaměstnavatelských 

svazů 

   

 Zásadní Obecné připomínky 

1. V příloze k novele vyhlášky jsou uvedeny nově 

obory specialista tradiční čínské medicíny a 

terapeut tradiční čínské medicíny (viz novela zák. 

č. 96/2004 Sb.) – nelze souhlasit, aby se tyto 

„obory“ stavěly na roveň vědecké medicíně. 

tato připomínka je zásadní  

 

VYSVĚTLENO 

Z připomínky není zřejmé, co je požadováno. 

(viz čl. 5 odst. 6 Legislativních pravidel 

vlády) 

Jak je v připomínce uvedeno, jsou nové 

obory specialista tradiční čínské medicíny a 

terapeut tradiční čínské medicíny upraveny 

zákonem č. 96/2004 Sb., ve znění zákona č. 

201/2017 Sb. a je třeba k nim upravit 

navazující prováděcí právní předpisy.  

 Zásadní 2. V souvislosti s touto novelou i novelou zák.                

č. 96/2004 Sb. vyvstává otázka, jak bude VZP ČR 

kontrolovat způsobilost k samostatnému výkonu 

povolání zdravotnického pracovníka (dosud 

předkládáno „osvědčení k výkonu zdravotnického 

povolání bez odborného dohledu“). 

tato připomínka je zásadní  

 

VYSVĚTLENO 

Způsobilost k výkonu povolání bude 

zdravotnický pracovník prokazovat dokladem 

o získaném vzdělání.  

„Výkon povolání bez přímého vedení nebo 

odborného dohledu“ nebo „pod odborným 

dohledem“ … je upraveno v § 4 zákona  

č. 96/2004 Sb.  

V následujících ustanoveních zákona  

č. 96/2004 Sb. je upraven druh vzdělání pro 

jednotlivá zdravotnická povolání, který je 

předpokladem k tomu, aby byl zdravotnický 

pracovník způsobilý k výkonu 

zdravotnického povolání bez odborného 
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dohledu. 

Dále prováděcí právní předpis (viz vyhláška 

č. 55/2011 Sb.) stanoví činnosti, které je 

zdravotnický pracovník oprávněn vykonávat 

pod dohledem.  

Kdo má „způsobilost k výkonu povolání 

zdravotnického pracovníka a jiného 

odborného pracovníka“, kdy a jakým 

způsobem se tato způsobilost prokazuje, je 

upraveno v § 3 zákona č. 96/2004 Sb.  

 Doporučující 

 

§ 15 odst. 8 

Konkrétní připomínky 

1. Ustanovení § 15 odst. 8, druhá věta na konci – 

…“který eviduje akreditované zařízení ve spise 

uchazeče o závěrečnou zkoušku“. 

Odůvodnění: 

Není jasné, zda je správně skloňování termínu 

„závěrečná zkouška“, tj. zda nemělo být …“o 

závěrečné zkoušce“.  

tato připomínka je doporučující  

AKCEPTOVÁNO 

Bude upraveno.  

Slova „o závěrečnou zkoušku“ nahrazena 

slovy „o závěrečné zkoušce“. Vztahuje se ke 

spisu.  

 Doporučující 

 

§ 22 odst. 1 

písm. b) 

2. Ustanovení § 22 odst. 1 písm. 

b):…“posouzením vzdělání absolvovaného 

v českém a slovenském jazyce a dokladu o tomto 

vzdělání,“ 

Odůvodnění: 

Podle ustanovení § 22 odst. 2 vyhlášky má uchazeč 

doložit doklady uvedené v odst. 1 písm. a) nebo b). 

VYSVĚTLENO 

Právní úpravu vyhlášky nelze rozšiřovat nad 

rámec zákona.  

(Text § 22 odst. 1 návrhu vyhlášky by se 

odchyloval od § 82 zákona č. 96/2004 Sb.)  
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tato připomínka je doporučující  

 Doporučující 

 

§ 22 odst. 1 

písm. c) 

3. Ustanovení § 22 odst. 1 písm. c): 

…“posouzením jiných žadatelem doložených 

skutečností prokazujících znalost českého nebo 

slovenského jazyka v rozsahu nezbytně 

nutném….“. 

Odůvodnění: 

Podle § 22 odst. 1 písm. a) a b), resp. § 22 odst. 2 

je znalost českého jazyka dostatečná i při 

absolvování jazykové zkoušky ze slovenského 

jazyka nebo absolvování vzdělání ve slovenském 

jazyce; měla by být tedy dostatečná i při doložení 

skutečností či dokladů prokazujících znalost 

slovenského jazyka. 

tato připomínka je doporučující 

VYSVĚTLENO 

Právní úpravu vyhlášky nelze rozšiřovat nad 

rámec zákona. 

Text § 22 odst. 1 návrhu vyhlášky by se 

odchyloval od § 82 zákona č. 96/2004 Sb.)   

 

 

 Doporučující 

§ 22 odst. 2 

4. Ustanovení § 22 odst. 2: …“Ministerstvo od 

ověření znalosti českého jazyka pohovorem upustí, 

pokud uchazeč předloží doklady uvedené v odst. 1 

písm. a), b) nebo c).“ 

Odůvodnění: 

Jednotlivá písmena v § 22 odst. 1 jsou oddělena 

vylučovací spojkou „nebo“.  Ministerstvo by tedy 

mělo od ověření znalosti českého jazyka 

pohovorem upustit také v případě, pokud uchazeč 

doloží doklady o skutečnostech uvedených v § 22 

odst. 1 písm. c), jinak by bylo zbytečné písm. c) 

nově do vyhlášky vkládat.  

AKCEPTOVÁNO 

Ustanovení § 22 odst. 2 je upraveno.  

Viz též připomínka OKOM.  
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tato připomínka je doporučující 

 Formální 

charakter  

5. Příloha k vyhlášce, druhý odstavec:   

Ve slově „zdravotně-sociální“ chybí na konci 

písmeno „í“ a není uvedeno, k čemu se v odstavci 

vztahuje slovo „zdraví“ (pravděpodobně vloženo 

navíc). 

 

tato připomínka je formálního charakteru 

AKCEPTOVÁNO 

Upozorňujeme, že připomínka se vztahuje 

k textu přílohy obsahující platné znění 

s vyznačením změnami. 

V tomto případě jde navíc o části textu, které 

nejsou dotčeny novelou vyhlášky.  

V textu platného znění bude opraveno.  

Změny v příloze se týkají novelizační body 

49 až 52.  

Úřad pro ochranu 

osobních údajů 

   

  Obecně 

Úřad pro ochranu osobních údajů uplatňuje sedm 

zásadních připomínek k osobním údajům. 

 

 Zásadní K důvodové zprávě nebo odůvodnění 

1. Hodnocení dopadů navrhované právní úpravy na 

soukromí a ochranu osobních údajů (dále jen 

„DPIA“) je nezbytné přepracovat. Tato 

připomínka je zásadní. 

 

Odůvodnění: 

Předkladatel v DPIA mylně uvádí, že se 

předkládaný návrh netýká úpravy ochrany 

soukromí ani nezasahuje do úpravy ochrany 

AKCEPTOVÁNO – připomínkové místo 

s textem doplnění odůvodnění souhlasí.  

Odůvodnění je v obecné části článek VIII 

doplněno.  

K rozsahu osobních údajů dále uvádíme: 

Obecně: 

Pojmy upravené v § 3 – přihláška k atestační 

komisi, v § 6 odst. 8 -   potvrzení o úspěšném 

vykonání atestační zkoušky, diplom, 

popřípadě dodatek k diplomu, v § 13 odst. 3 
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osobních údajů. 

 

 DPIA neodpovídá realitě, neboť návrh vyhlášky 

předvídá zpracování osobních údajů v rámci těchto 

právních institutů: v § 3 – přihláška k atestační 

komisi, v § 6 odst. 8 -  - potvrzení o úspěšném 

vykonání atestační zkoušky, diplom, popřípadě 

dodatek k diplomu, v § 13 odst. 3 – přihláška 

k závěrečné zkoušce akreditovaného kvalifikačního 

kurzu, protokolu o státní závěrečné zkoušce a spis 

uchazeče, v § 15 odst. 8  - protokol o závěrečné 

zkoušce akreditovaného kvalifikačního kurzu, 

v § 18 odst. 2 - přihláška k aprobační zkoušce a  

v § 20 odst. 5 -  protokol o aprobační zkoušce. 

Předkladatel v návrhu vyhlášky nevymezuje rozsah 

zpracovávaných osobních údajů ani dobu jejich 

uchovávání. 

 

Nejprve je nutno explicitně konstatovat, zda osnova 

zakládá nějaké nové zpracování osobních údajů; 

pokud  ano, je třeba uvést jeho základní parametry: 

specifický účel, kategorie zpracovávaných osobních 

údajů, veřejnost zpracování, jeho částí nebo 

výstupů ze zpracování zakládaného navrhovanou 

regulací a lhůty pro uchování osobních údajů. 

 

– přihláška k závěrečné zkoušce 

akreditovaného kvalifikačního kurzu, 

protokolu o státní závěrečné zkoušce a spis 

uchazeče, v § 15 odst. 8  - protokol  

o závěrečné zkoušce akreditovaného 

kvalifikačního kurzu, v § 18 odst. 2 - 

přihláška k aprobační zkoušce a v § 20 odst. 

5 -  protokol o aprobační zkoušce 

jsou již součástí platné právní úpravy, tj. 

vyhlášky č.  189/2009 Sb. a v rámci její 

novely nedochází k jejich změně. Lze proto 

konstatovat, že nedojde ani ke změně 

zpracování osobních údajů.  

Konkrétně 

K otázce rozsahu osobních údajů: 

Vzhledem k tomu, že přihlášky k jednotlivým 

zkouškám (nebo žádost o vykonání zkoušky), 

jsou podáním směřujícím vůči MZ jako 

správnímu orgánu vykonávajícím 

působnost v oblasti veřejné správy, je 

třeba s nimi zacházet jako s podáním ve 

smyslu správního řádu, jehož náležitosti 

tvoří údaje požadované správním řádem - 

tj., aby bylo zřejmé, kdo podání činí, které 

věci se týká a co se navrhuje. Obsahují tedy 

jméno, příjmení, datum narození a místo 

trvalého pobytu, popřípadě jiné adresy pro 

doručování.  

K přihlášce/žádosti pak žadatelé přikládají 

doklady o dosaženém vzdělání, popřípadě 
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další doklady, které jsou stanoveny zákonem 

č. 96/2004 Sb. 

Doklady o absolvování příslušné zkoušky 

pak obsahují opět některé z výše uvedených 

údajů, tj. jméno, příjmení, datum narození. 

Tytéž osobní údaje pak obsahují protokoly 

o průběhu a absolvování zkoušek.  

Způsob nakládání s dokumenty je upraven 

již v zákoně č. 96/2004 Sb.  

Dokumenty tvořící dokumentaci o vzdělávání 

podle vzdělávacího programu je akreditované 

zařízení povinno uchovávat a umožnit z nich 

provedení výběru archiválií podle zákona  

č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 

službě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (viz § 50 odst. 1 písm. e) 

zákona č. 96/2004 Sb.) 

Vést dokumentaci o specializačním 

vzdělávání rezidenta, která dokládá 

skutečnosti, nutné pro doložení splnění 

povinností vyplývajících ze vzdělávacího 

programu, dokumentace o vzdělávání je 

archiválií podle zákona č. 499/2004 Sb. (viz § 

60d písm. d) zákona č. 96/2004 Sb.) 

 Zásadní 

 

K § 3 

K jednotlivým ustanovením 

2. V § 3 není určen rozsah osobních údajů uchazeče 

v přihlášce k atestační zkoušce. V souladu 

s požadavky zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, je nutné tento rozsah vymezit a 

NEAKCEPTOVÁNO – připomínkové 

místo s tímto  vypořádáním souhlasí 

Viz též k připomínce č. 1 

Rozsah zákonného zmocnění, které je 
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určit dobu uchovávání těchto osobních údajů. Tato 

připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 

Návrh musí respektovat § 5 odst. 1 písm. b), d) a e) 

zákona o ochraně osobních údajů. Vzhledem 

k tomu, že jde o veřejnoprávní zpracování osobních 

údajů, je nezbytné rozsah zpracovávaných osobních 

údajů a dobu jejich uchovávání stanovit výslovně. 

Je proto nutné doplnit rozsah zpracovávaných 

osobních údajů, jakým způsobem a jak dlouho, se 

budou tyto osobní údaje uchazečů uchovávat. Jako 

vhodná se v tomto případě jeví obecná promlčecí 

doba dle občanského zákoníku, která je 3 roky. 

upraveno v § 90 odst. 2 písm. a), b) a h) 

zákona č. 96/2004Sb., 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 zákona č. 201/2017 Sb., 

(dále jen „zákon“) dává možnost upravit 

konání jednotlivých zkoušek, nikoliv však 

náležitosti podání a jednotlivých vydávaných 

dokladů. 

Připomínka jde navíc nad rámec novely 

vyhlášky.  

Současně upozorňujeme, že připomínka není 

formulována v souladu s požadavky čl. 5 

odst. 6 Legislativních pravidel vlády, tedy je-

li požadováno nahradit určitý text jiným 

textem, musí být navržena nová formulace. 

 Zásadní 

 

K § 6 

3.  V § 6 není určen rozsah osobních údajů 

uchazeče potvrzení o vykonání atestační zkoušky a 

diplomu, popřípadě dodatku k diplomu. V souladu 

s požadavky zákona o ochraně osobních údajů je 

nutné tento rozsah doplnit a určit dobu uchovávání 

osobních údajů. Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 

Vizte připomínka č. 2. 

NEAKCEPTOVÁNO – připomínkové 

místo s tímto  vypořádáním souhlasí 

Viz též k připomínce č. 1 a 2 

 

 Zásadní 

 

4. V § 13 odst. 3 není určen rozsah osobních údajů 

uchazeče v přihlášce k závěrečné zkoušce 

akreditovaného kvalifikačního kurzu. V souladu 

NEAKCEPTOVÁNO – připomínkové 

místo s tímto  vypořádáním souhlasí 
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K § 13 odst. 3 s požadavky zákona o ochraně osobních údajů je 

nutné tento rozsah doplnit a určit dobu uchovávání 

osobních údajů. Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 

Vizte připomínka č. 2. 

 

Viz též k připomínce č. 1 a 2 

 

 Zásadní 

 

K § 15 odst. 8 

5. V § 15 odst. 8 není určen rozsah osobních údajů 

uchazeče v protokolu o závěrečné zkoušce 

akreditovaného kvalifikačního kurzu. Dále zde  

není uvedeno, jaké osobní údaje jsou zpracovávány 

ve spise uchazeče o závěrečné zkoušce, kam se 

tento protokol ukládá a jak se tyto spisy o 

uchazečích evidují.  V souladu s požadavky zákona 

o ochraně osobních údajů je nutné tento rozsah 

doplnit a určit dobu uchovávání osobních údajů. 

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 

Vizte připomínka č. 2. 

NEAKCEPTOVÁNO – připomínkové 

místo s tímto  vypořádáním souhlasí 

Viz též k připomínce č. 1 a 2 

  

 Zásadní 

 

K § 18 odst. 2 

6. V § 18 odst. 2 není určen rozsah osobních údajů 

uchazeče v přihlášce k aprobační zkoušce. 

V souladu s požadavky zákona o ochraně osobních 

údajů je nutné tento rozsah doplnit a určit dobu 

uchovávání osobních údajů. Tato připomínka je 

zásadní. 

Odůvodnění: 

Vizte připomínka č. 2. 

 

AKCEPTOVÁNO jinak – připomínkové 

místo s vypořádáním souhlasí 

Ustanovení § 18 bude vypuštěno.  

V § 19 bude slovo „přihláška“ nahrazeno 

slovem „žádost“.  

 Ustanovení § 18 vyhlášky upravuje otázky, 

které upravuje, i když zčásti jinak, již § 85b 

odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění 

zákona č. 201/2017 Sb.  

Uvedené ustanovení zákona ve své první větě 
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řeší otázku, komu se podává žádost o 

vykonání aprobační zkoušky (nikoliv tedy 

přihláška k aprobační zkoušce).  

V § 85b odst. 2 písm. a) až c) zákona je dále 

upraveno, co je součástí této žádosti.  

Viz též připomínka OKOM a ČMKOS 

  Zásadní 7. V § 20 odst. 5 není určen rozsah osobních údajů 

v protokolu o aprobační zkoušce. V souladu 

s požadavky zákona o ochraně osobních údajů je 

nutné tento rozsah doplnit a určit dobu uchovávání 

osobních údajů. Tato připomínka je zásadní. 

 

Odůvodnění: 

Vizte připomínka č. 2. 

 

NEAKCEPTOVÁNO – připomínkové 

místo s tímto  vypořádáním souhlasí 

Viz též k připomínce č. 1 a 2 

.  

 

V Praze dne              srpna 2017                                                                                                         Podpis 

Vypracoval:              Mgr. Jana Patková 
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