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V. 

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 

Návrh vyhlášky o zkušebním řádu aprobační zkoušky a o změně vyhlášky 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 

(o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů), (vyhláška o zkušebním řadu aprobační zkoušky) 

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

dne 12. 9. 2017, s termínem pro přijímání připomínek  do 4. 10. 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce) 

  

Připomínkové místo 

 

 

Novelizační 

bod, 

ustanovení 

charakter 

připomínky 

 

 

Znění připomínky 

 

 

Vyhodnocení připomínky 

 

Ministerstva    

Ministerstvo financí    

 Doporučující V odstavci 3 písm. a) doporučujeme jako 

nadbytečný vypustit text "písm. a) a b)" a celý 

text odstavce přeformulovat tak, aby 

neobsahoval neoznačenou část na konci, popř. 

tuto část naformulovat jako samostatný odstavec. 

AKCEPTOVÁNO 

Jde zřejmě o § 7 odst. 3 písm. a)  

 

 
 

 Doporučující Doporučujeme oddělit novelu vyhl. č. 188/2009 

Sb. od úpravy zkušebního řádu a provést ji 

samostatnou vyhláškou.  

Spojování základní vyhlášky s doprovodnými 

považujeme z hlediska legislativního za 

AKCEPTOVÁNO 

Novelu vyhl. č. 188/2009 Sb. legislativně 

technicky oddělíme po projednání 

materiálu v PK LRV.  
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nevhodné a nevidíme k němu ani věcný důvod.  

Upozorňujeme, že návrh nerespektuje čl. 39 odst. 

2 Legislativních pravidel vlády o počtu odstavců 

v jednom paragrafu, který by neměl přesahovat 

šest. Jde např. o § 3 nebo § 7. 

Ministerstvo pro místní rozvoj    

 

 

Doporučující 1. K názvu vyhlášky 

Doporučujeme za textem „2017“ vypustit čárku.  

Doporučujeme název vyhlášky uvést tučně. 

AKCEPTOVÁNO 

 Doporučující 2. K úvodní větě vyhlášky 

Doporučujeme za slovy „ zákona č. 189/2008 

Sb.“ čárku nahradit slovem „a“. 

AKCEPTOVÁNO 

 Doporučující 3. K části druhé 

Doporučujeme nadpis uvést tučně malými 

písmeny s velkým počátečním písmenem. 

AKCEPTOVÁNO 

 Doporučující 4. K § 9 

V bodě 1 doporučujeme slova „b) a d)“ nahradit 

slovy „b) a c)“.  

Bod 2 doporučujeme uvést ve znění: 

„Část třetí se včetně nadpisu a poznámek pod 

čarou č. 4 a 5 zrušuje.“. 

AKCEPTOVÁNO 

 Doporučující 5. Na konci návrhu vyhlášky doporučujeme 

uvést podpisovou doložku. 
AKCEPTOVÁNO 

 

Ministerstvo průmyslu a 

obchodu 
   

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAWDEER5Z)



 3 

 
Doporučující 1) Doporučujeme v platném znění v § 1 písmeno 

d) nahradit písmenem c). 
AKCEPTOVÁNO 

 

 
Doporučující 2) K návrhu vyhlášky 

- nadpisu - Doporučujeme v souladu s čl. 30 

odst. 1 Legislativních pravidel vlády uvést název 

právního předpisu tučně. 

AKCEPTOVÁNO 

 

 
Doporučující - úvodní větě - Doporučujeme v souladu s čl. 38 

Legislativních pravidel vlády nahradit čárku za 

textem „189/2008 Sb.“ slovem „a“. 

AKCEPTOVÁNO 

 

 
Doporučující - § 3 - Doporučujeme upravit ustanovení § 3 v 

souladu s čl. 39 odst. 2 Legislativních pravidel 

vlády. Podle výše uvedeného článku by 

v paragrafu zpravidla nemělo být obsaženo více 

jak 6 odstavců, jinak je třeba v zájmu 

přehlednosti dát přednost rozdělení právní 

úpravy téže věci na více paragrafů. Podobně 

doporučujeme upravit také ustanovení § 6 a 7. 

AKCEPTOVÁNO 

 

 
Doporučující - § 9 - Doporučujeme nahradit v novelizačním 

bodu 1 slova „b) a d)“ slovy „b) a c)“.  
AKCEPTOVÁNO 

 

 
 Závěr 

Ministerstvo průmyslu a obchodu požaduje 

zapracovat výše uvedené připomínky.  

 

Ministerstvo spravedlnosti 
   

 
Doporučující 1. K návrhu obecně 

Konstatujeme, že není zřejmé, z jakého důvodu 

se předkladatel odchýlil od Plánu přípravy 

vyhlášek na rok 2016, podle nějž měl připravit 

VYSVĚTLENÍ – připomínkové místo 

na připomínce trvá 

Vyhláška č. 188/2009 Sb. společně 

upravuje věcně samostatné oblasti – 
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návrh vyhlášky, kterou se vydává zkušební řád 

zkoušky po základním kmeni, atestační zkoušky, 

aprobační zkoušky, závěrečné zkoušky 

nástavbového oboru a závěrečné zkoušky 

funkčního kurzu. Namísto toho však předkladatel 

přichází s návrhem vyhlášky upravujícím toliko 

zkušební řád aprobační zkoušky a zrušujícím 

příslušná ustanovení dosavadní právní úpravy ve 

vyhlášce č. 188/2009 Sb. Důsledkem tohoto 

řešení je chybějící návrh právní úpravy tří 

problematik (zkušební řád zkoušky po základním 

kmeni, závěrečné zkoušky nástavbového oboru a 

závěrečné zkoušky funkčního kurzu), jakož 

i skutečnost, že v novelizované vyhlášce č. 

188/2009 Sb. zůstává v platnosti a účinnosti již 

neaplikovatelná právní úprava závěrečné 

zkoušky certifikovaného kurzu a postupu ověření 

znalosti českého jazyka pohovorem. Požadujeme 

proto, aby předkladatel zvolené řešení vysvětlil a 

obhájil, jelikož přijetí samostatné vyhlášky 

upravující pouze zkušební řád aprobační zkoušky 

považujeme za nesystémové a dále tříštící právní 

řád. Vhodnějším řešením by podle našeho názoru 

bylo rozšířit předmět úpravy předkládaného 

návrhu na všechny problematiky vyjmenované 

ve zmocňovacím ustanovení § 37 odst. 1 písm. f) 

zákona č. 95/2004 Sb. a zároveň derogovat 

vyhlášku č. 188/2009 Sb. jako celek. 

 

atestační zkoušku, aprobační zkoušku, 

závěrečnou zkoušku certifikovaného 

kurzu a postup ověření znalosti českého 

jazyka.  

Aprobační zkouška je v tomto rámci 

relativně nejsvébytnější úpravou, která 

věcně ani obsahově nenavazuje na ostatní 

z uvedených zkoušek. Současně je také 

zapotřebí uvést, že zákon č. 95/2004 Sb. 

s účinností ke dni 1. 7. 2017 změnil 

samotnou strukturu aprobační zkoušky, a 

to tak, že ji redukoval pouze na tři části. 

Tuto změnu je tak zapotřebí promítnout 

do prováděcí vyhlášky pokud možno co 

nejrychleji, aby nebyl nikterak blokován 

stávající běh aprobačních zkoušek. Změny 

v ostatních oblastech jsou v současné 

době teprve vyjednávány s pověřenými 

organizacemi MZ, které tyto zkoušky 

fakticky zajišťují a k jejich případné 

úpravě bude přistoupeno v návaznosti na 

výsledek těchto vyjednávání. K tomu lze 

ale doplnit, že pokud jde o realizaci 

atestačních zkoušek, závěrečných zkoušek 

certifikovaného kurzu (v případě 

certifikovaného kurzu jde čistě o změnu 

názvu na nástavbový obor) a ověření 

znalosti českého jazyka, tyto mohou 

nadále probíhat podle úpravy obsažené ve 

vyhlášce č. 188/2009 Sb., neboť zákon č. 

95/2004 Sb. na jejich průběhu nic nemění 

a u některých uchazečů se dokonce 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAWDEER5Z)



 5 

předpokládá, že vzdělávání dokončí podle 

znění zákona č. 95/2004 Sb. účinném do 

30. 6. 2017 (viz bod 2 přechodných 

ustanovení podle čl. II zákona č. 67/2017 

Sb.). 

Z věcného hlediska pak lze uvést, že 

návrh zkušebního řádu aprobační zkoušky 

byl včetně odborných konzultací 

a provedení vnitřního připomínkového 

řízení zpracován nejrychleji. 

Pokud jde o namítanou chybějící úpravu 

tří oblastí, k tomu lze uvést, že fakticky 

nebude prozatím upravena jen oblast 

zkoušek po základním kmeni a po 

funkčních kurzech, neboť jde o nové 

instituty zavedené výše uvedeným 

zákonem s účinností ode dne 1. 7. 2017. 

Věcně však nebude narušena „plynulost“ 

vzdělávání, neboť ke zkouškám po 

základním kmeni budou moci přistoupit 

až ti uchazeči, kteří splní nezbytnou délku 

vzdělávání v základním kmeni, tj. nejdříve 

po dvou a půl letech. Co se týče funkčních 

kurzů, žádný prozatím nebyl v souladu se 

zákonem č. 95/2004 Sb. schválen. 

Viz též připomínka MŠMT.  

 

 

Doporučující 2. K § 1 odst. 1 a 2 

Doporučujeme vypustit poslední větu odstavce 1 

a závěrečná slova „a Ministerstvo zdravotnictví 

(dále jen „ministerstvo“) rozhodne o neuznání 

způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání“ 

NEAKCEPTOVÁNO – připomínkové 

místo na připomínce trvá 

 

Pro přehlednost (aprobační zkoušku 

vykonávají cizinci, a tímto se jim MZ 
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odstavce 2, jelikož tyto pouze opakují právní 

úpravu již obsaženou v prováděném zákoně č. 

95/2004 Sb., což přesně prováděcí právní 

předpisy nemají činit. Pro úplnost doplňujeme, 

že v souvislosti s touto připomínkou bude třeba 

zavést legislativní zkratku „ministerstvo“ až v § 

1 odst. 5. 

snaží usnadnit orientaci v právním řádu) – 

a v zájmu ucelenosti procesu poslední 

větu odstavce 1 ponecháme a v odstavci 2 

je doplněn normativní odkaz:  

„a Ministerstvo zdravotnictví (dále jen 

„ministerstvo“) podle § 34 odst. 4 

zákona rozhodne o neuznání způsobilosti 

k výkonu zdravotnického povolání 

 
Doporučující 3. K § 2 odst. 2  

a) Dáváme ke zvážení, zda je nutné trvat na 

listinné podobě přihlášky. V dnešním světě 

moderních komunikačních technologií bychom 

preferovali možnost elektronického podání 

přihlášky. 

AKCEPTOVÁNO 

 

Ustanovení vypuštěno. 

Viz též připomínka MV.  

 
Doporučující K § 2 odst. 2  

b) Nerozumíme, z jakého důvodu předkladatel 

volí konstrukci, že přihlášku „lze“ podat na 

formuláři zveřejněném na webu ministerstva. 

Pokud už si ministerstvo dává práci s vytvořením 

formuláře, považujeme za vhodné, aby bylo jeho 

využití uloženo uchazečům obligatorně. 

Tyto připomínky platí obdobně také pro § 7 odst. 

1. 

VYSVĚTLENO 

 

Zákon č. 95/2004 Sb. neobsahuje 

zmocnění k vydání formuláře. Proto může 

být jeho použití dobrovolné. Vyhláškou 

nelze stanovit povinnost.  

 
Doporučující 4. K § 2 odst. 4 

Doporučujeme specifikovat, jakou formou 

ministerstvo vyrozumí uchazeče o termínu a 

místu konání příslušné části aprobační zkoušky. 

Tato připomínka platí obdobně také pro poslední 

větu § 5 odst. 2. 

AKCEPTOVÁNO 

Vyrozumí jej listinnou formou, v níž 

uvede konkrétní termín.  

 

Viz též připomínka MV. 
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Doporučující 5. K § 3 

Upozorňujeme, že paragraf věnovaný písemné 

části aprobační zkoušky má příliš mnoho 

odstavců, pročež jej doporučujeme obdobně jako 

u § 5 a 6 (ústní část aprobační zkoušky, resp. 

průběh ústní zkoušky) rozdělit na dva paragrafy. 

AKCEPTOVÁNO 

 

 

 
Doporučující 6. K § 4 odst. 1 

Oproti úpravě v § 11 odst. 3 vyhlášky č. 

188/2009 Sb. neobsahuje navrhované ustanovení 

počet případových studií, jež musí uchazeč 

během praktické části aprobační zkoušky 

vypracovat. Doporučujeme tento parametr 

doplnit, jelikož se vzhledem k pracnosti 

případových studií jedná o důležitý údaj. 

NEAKCEPTOVÁNO – připomínkové 

místo na připomínce trvá 

Předpokládá se, že počet případových 

studií bude vymezen v souladu 

s ustanovením § 36 odst. 7 zákona č. 

95/2004 Sb. jako obsah a podmínka 

praktické části aprobační zkoušky, a to po 

projednání s příslušnou profesní komorou.  

Popřípadě lze počet případových studií 

vymezit v souladu s ustanovením § 13 

odst. 1 písm. i) zákona č. 95/2004 Sb. ve 

vzdělávacím programu praktické části 

aprobační zkoušky, a to také po 

projednání s příslušnou akreditační 

komisí. 

Důvodem je skutečnost, že každé 

zdravotnické povolání (lékaři, zubní lékaři 

a farmaceuti) si bude moci určit počet 

případových studií individuálně, přičemž 

tento počet bude možné rovněž případně 

flexibilněji měnit, a to v návaznosti na 

odborné požadavky příslušné profesní 

komory. 
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Doporučující 7. K § 5 odst. 1 

Považujeme za nadbytečné, aby u ústní zkoušky 

byly znovu ověřovány odborné znalosti 

uchazeče, když tyto musel již dostatečně 

prokázat v písemné části aprobační zkoušky. 

Doporučujeme proto ústní zkoušku omezit pouze 

na obhajobu případové studie, což také odpovídá 

aktuálním trendům zkoušet studenty všech 

možných oborů v maximální dosažitelné míře již 

z aplikace jejich odborných znalostí, nikoli čistě 

teoreticky. 

VYSVĚTLENO 

Jednotlivé části aprobační zkoušky jsou 

vymezeny zákonem č. 95/2004 Sb. (§ 34 

odst. 4). Ústní část je tedy obligatorní 

částí aprobační zkoušky již ze zákona. Co 

jiného by mohlo být předmětem 

prověřování při ústní části aprobační 

zkoušky, než odborné znalosti? Písemné 

testy jsou pouze určitým úvodním 

prověřením základních znalostí. 

To, zda jsou odborné znalosti uchazeče 

dostatečné pro uznání způsobilosti 

k výkonu příslušného zdravotnického 

povolání v ČR, hodnotí vždy odborná 

zkušební komise v rámci ústní části 

aprobační zkoušky. Takto jsou aprobační 

zkoušky koncipovány již od svého 

počátku a z toho požadavku není možné 

ustoupit. Tento požadavek považujeme za 

zásadní i z hlediska ochrany pacienta.  

 
 8. K § 6 odst. 1 

Jestliže lze volbu předsedy opakovat dvakrát, je 

třeba v poslední větě užít formulace „ani při třetí 

volbě“, jelikož se volba může konat celkem 

třikrát (první pokus + dvě opakování). 

AKCEPTOVÁNO 

 
Doporučující 9. K § 6 odst. 2 

a) Doporučujeme vypustit slova „a osoby 

konající dozor“, jelikož jsou vzhledem k § 3 

odst. 6 relevantní pouze u písemné části 

aprobační zkoušky. 

AKCEPTOVÁNO 

Vypuštěno. U ústní části bude jen 

zkušební komise a osoby, které konání 

této části administrativně zajišťují.  
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Doporučující b) Požadavek zaváděný poslední větou 

považujeme za nepřiměřeně přísný a také 

nepraktický, jelikož v době podání přihlášky 

k vykonání ústní zkoušky ještě není znám 

konkrétní termín jejího konání, a tak se osoba 

vykonávající přímé odborné vedení uchazeče v 

rámci odborné praxe těžko může vzhledem k 

svým pracovním povinnostem zavázat k tomu, že 

se ústní zkoušky uchazeče zúčastní. 

Doporučujeme proto předmětné pravidlo 

vypustit. 

VYSVĚTLENO 

Zkouškové období (viz § 2 odst. 1 návrhu) 

bude uchazeči známo. Osoba konající nad 

uchazečem přímé odborné vedení nemá 

povinnost se ústní části aprobační 

zkoušky účastnit, tudíž je to na jejím (i 

uchazečově) zvážení, a to i s ohledem na 

časové možnosti. Uvedení této informace 

v přihlášce požadujeme pouze z důvodu 

organizace (zajištění dostatečně kapacity 

prostor) ústní části aprobační zkoušky.   

 
Doporučující 10. K § 6 odst. 5 

Pokud bude ověření odborných znalostí uchazeče 

navzdory naší připomínce č. 8 zachováno jako 

součást ústní zkoušky, uplatňujeme 

k předmětnému ustanovení následující 

připomínky: 

a) Vzhledem k legislativní zkratce „ústní 

zkouška“, zavedené v § 5 odst. 1, doporučujeme 

ve větě první vypustit slova „části aprobační“, 

jelikož je třeba užívat zkratku důsledně v celém 

následujícím textu návrhu. Tato připomínka platí 

obdobně také pro § 7 odst. 1 a 7. 

AKCEPTOVÁNO 

Ověření odborných znalostí bude jako 

součást ústní zkoušky zachováno.  

Užití legislativní zkratky „ústní zkouška“ 

je zrevidováno a upraveno (viz § 1 odst. 3 

návrhu). 

 
Doporučující b) K § 6 odst. 5 Doporučujeme nahradit slova 

„ze zadaných otázek“ slovy „z vylosovaných 

otázek“, jelikož se otázky při ústní zkoušce 

losují, nezadává je zkušební komise. 

AKCEPTOVÁNO 

 
Doporučující c) K § 6 odst. 5 Na konci textu věty třetí 

doporučujeme doplnit slova „ze seznamu 

zkušebních otázek k ústní zkoušce“, aby se 

VYSVĚTLENO 

Doplňující otázku pokládá zkušební 

komise v návaznosti na průběh ústní 
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nemohlo jednat o jakoukoli doplňující otázku. zkoušky, může jít o otázku z předmětného 

seznamu, ale může jít též o jinou otázku, 

která souvisí se zkoušenou tematikou.  

 
Doporučující 11. K § 7 odst. 2 a 3 

V úvodních částech těchto ustanovení 

doporučujeme specifikovat, že se jedná o omluvu 

„podle odstavce 1“. 

AKCEPTOVÁNO 

 
Doporučující 12. K § 7 odst. 2 

Dáváme ke zvážení, zda předkladatel činí rozdíl 

mezi písmeny a) a b) záměrně, když v případě ex 

ante omluvy stanoví lhůtu ve „dnech“, kdežto v 

případě ex post omluvy v „kalendářních dnech“. 

AKCEPTOVÁNO  

V § 7 odst. 2 budou lhůty vyjádřeny 

v pracovních dnech.   

 

 
Doporučující 13. K § 7 odst. 2 písm. b) 

a) Zkrácení lhůty pro ex post omluvu o polovinu 

oproti předchozí právní úpravě považujeme za 

nepřiměřené, a proto navrhujeme její stanovení 

na kompromisních 7 kalendářních dnů. 

VYSVĚTLENO 

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. rozhodnout 

o neuznání způsobilosti k výkonu 

příslušného zdravotnického povolání. 
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Vzhledem k aplikaci obecných ustanovení 

správního řádu na řízení o uznání 

způsobilosti k výkonu zdravotnického 

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, připomínku k prodloužení 

termínu neakceptujeme.  

 
Doporučující b) Poslední část ustanovení za středníkem 

doporučujeme zpřesnit např. zněním „o 

prominutí neúčasti uchazeče u příslušné části 

aprobační zkoušky ministerstvo uchazeče 

vyrozumí“. 

AKCEPTOVÁNO 

 
Doporučující 14. K § 7 odst. 7 a 8 

Z hlediska systematického doporučujeme tyto 

dva odstavce nezařazovat do § 7, neboť se 

netýkají „neúčasti na aprobační zkoušce“. 

AKCEPTOVÁNO 

Dát § 7 odst. 7 a 8 do nového § 8 

s nadpisem „Opakování praktické části 

aprobační zkoušky a ústní zkoušky“. 

 

 
Doporučující 15. K § 8 bodu 1 

Doporučujeme vložit za slova „přihlášku 

k vykonání“ slova „písemné části“, neboť se 

nelze přihlásit k vykonání aprobační zkoušky 

jako celku. 

VYSVĚTLENO 

Jde o popis postupu podle dřívější právní 

úpravy, která zmiňovala pouze přihlášky 

k aprobační zkoušce, nikoliv k jejím 

jednotlivým částem (viz § 9 vyhlášky č. 

188/2009 Sb.) 

 
Zásadní 16. K § 8 bodu 4 

a) Požadujeme vypustit slova „a zákona č. 

95/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem 

NEAKCEPTOVÁNO – připomínkové 

místo na připomínce trvá 
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nabytí účinnosti zákona č. 67/2017 Sb.“, neboť v 

návrhu vyhlášky není možné konstruovat 

přechodné ustanovení ve vztahu k prováděnému 

zákonu. 

Tato připomínka je zásadní.  

 

 
Doporučující b) Dále doporučujeme vypustit též část 

ustanovení za středníkem, neboť je s ohledem na 

§ 8 bod 5 nadbytečná. 

AKCEPTOVÁNO 

 

 

 
Doporučující 17. K § 8 bodu 5 

Upozorňujeme, že je toto přechodné ustanovení 

konstruováno zbytečně složitě, pročež 

doporučujeme nahradit slovo „zahájil“ slovy 

„úspěšně vykonal“ a zrušit slova „a dokončil ji 

přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky“. 

AKCEPTOVÁNO  

 

Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy 
   

 
Doporučující 1. Obecně: Z předkládaného materiálu ani 

z odůvodnění nám není zřejmé, z jakého důvodu 

předkladatel přistoupil k vytvoření nového 

právního předpisu a tím pádem i k dalšímu 

rozmělňování právního řádu. Problematické 

aspekty aprobační zkoušky, jež jsou zmíněny 

v odůvodnění k návrhu, by mohly být dle našeho 

názoru řešeny formou novelizace vyhlášky 

č. 188/2009 Sb., která v současné době upravuje 

aprobační zkoušku. S ohledem na výše uvedené 

doporučujeme předložení materiálu spíše jakožto 

novely zmíněné vyhlášky. 

 

VYSVĚTLENÍ 

Vyhláška č. 188/2009 Sb. společně 

upravuje věcně samostatné oblasti – 

atestační zkoušku, aprobační zkoušku, 

závěrečnou zkoušku certifikovaného 

kurzu a postup ověření znalosti českého 

jazyka.  

Aprobační zkouška je tedy v tomto rámci 

relativně nejsvébytnější úpravou, která 

věcně ani obsahově nenavazuje na ostatní 

z uvedených zkoušek. Současně je také 

zapotřebí uvést, že zákon č. 95/2004 Sb.  

s účinností ke dni 1. 7. 2017 změnil 
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samotnou strukturu aprobační zkoušky, a 

to tak že ji redukoval pouze na tři části.  

Tuto změnu je tak zapotřebí promítnout 

do prováděcí vyhlášky pokud možno, co 

nejrychleji, aby nebyl nikterak blokován 

stávající běh aprobačních zkoušek.  

 

Z věcného hlediska pak lze uvést, že 

návrh zkušebního řádu aprobační zkoušky 

byl, včetně odborných konzultací a 

provedení vnitřního připomínkového 

řízení, zpracován nejrychleji.  

 

Změny v ostatních oblastech jsou  

v současné době teprve vyjednávány  

s pověřenými organizacemi MZ, které 

tyto zkoušky fakticky zajišťují a k jejich 

případné úpravě bude přistoupeno  

v návaznosti na výsledek těchto 

vyjednávání. 

 

Předpokládáme, že k formální úpravě, a to  

na dvě vyhlášky (vyhláška o aprobační 

zkoušce a „doprovodná“ novela, 

k vyhlášce č. 188/2009 Sb.) bude 

provedena po projednání materiálu 

pracovními komisemi LRV.  

Viz též připomínka MSp. 

 
Doporučující 2.  K materiálu, k § 1 odst. 1:  

Upozorňujeme, že části aprobační zkoušky jsou 

AKCEPTOVÁNO 

Viz též připomínka MSp. 
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vyjmenovány již v ustanovení § 34 odst. 4 zákona 

č. 95/2004 Sb. Z tohoto důvodu doporučujeme 

poslední větu předmětného odstavce pro 

nadbytečnost vypustit, neboť pouze opakuje znění 

zákona.  

  

 
Doporučující 3. K Odůvodnění, zvláštní část, část druhá, § 

9:  

Upozorňujeme, že novelizační bod 2. návrhu 

neřeší účinnost zákona, jak by se mohlo zdát ze 

znění Odůvodnění. Doporučujeme upravit a 

odůvodnění § 9 celkově změnit tak, aby 

odpovídalo novelizačním bodům. 

AKCEPTOVÁNO 

Opraveno v odůvodnění. 

 
 Závěr 

MŠMT požaduje zapracovat uvedené 

připomínky.  

 

Ministerstvo vnitra 
   

 
Zásadní K § 2 odst. 2: 

 Postrádáme vysvětlení, proč je má být 

přihláška podávána pouze v listinné podobě, 

zvláště když v následující větě předkladatel 

připouští, že se jedná o podání podle správního 

řádu. Vyloučení nelistinných forem přihlášky tak 

představuje i nedůvodnou odchylku od obecné 

úpravy ve správním řádu, kterou ostatně může 

stanovit pouze zákon (a zákon č. 95/2004 Sb. tak 

v § 14 a 14a v jiných záležitostech i činí). 

 Spíše z praktického hlediska pak 

neshledáváme důvod pro povinnou listinnou 

podobu u omluvy dle § 7 odst. 1. 

AKCEPTOVÁNO 

 

Ustanovení vypuštěno. 

 

Viz též připomínka MSp 
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Tuto připomínku považuje ministerstvo za 

zásadní.      

 Zásadní K § 4 odst. 1: 

V navrhované vyhlášce je uvedeno, že součástí 

praktické části aprobační zkoušky je vypracování 

případových studií. Nikde však není specifikován 

jejich počet. Požadujeme proto stanovit, kolik 

případových studií musí uchazeč v rámci 

praktické části vypracovat. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za 

zásadní.      

VYSVĚTLENO 

Předpokládá se, že počet případových 

studií bude vymezen v souladu  

s ustanovením § 36 odst. 7 zákona  

č. 95/2004 Sb. jako obsah a podmínka 

praktické části aprobační zkoušky, a to po 

projednání s příslušnou profesní komorou. 

Popřípadě souladu s ustanovením § 13 

odst. 1 písm. i) zákona č. 95/2004 Sb. ve 

vzdělávacím programu praktické části 

aprobační zkoušky.  

Důvodem je skutečnost, že každé 

zdravotnické povolání (lékaři, zubní lékaři 

a farmaceuti) si budou moci určit počet 

případových studií individuálně, přičemž 

tento počet bude možné rovněž případně 

flexibilněji měnit, a to v návaznosti na 

odborné požadavky příslušné profesní 

komory. 

 Zásadní K § 4 odst. 3: 

 Dle navrhovaného ustanovení obsahuje 

potvrzení o absolvování praktické části 

aprobační zkoušky pouze informace o délce 

praxe, v jakém období probíhala, kdo vykonával 

přímé odborné vedení uchazeče, a prostý výčet 

výkonů, které uchazeč během praxe provedl. 

Není však požadováno žádné zhodnocení této 

praxe. V této souvislosti upozorňujeme, že na 

základě dosavadní právní úpravy praktické části 

NEAKCEPTOVÁNO – připomínkové 

místo na připomínce trvá 

 

Praxi hodnotí v souladu s § 5 návrhu 

Ministerstvo zdravotnictví, nikoliv osoba 

konající nad uchazečem přímé odborné 

vedení.  

Tato osoba pouze stvrzuje, že uchazeč 

vykonal praktickou část aprobační 
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aprobační zkoušky (§ 11 odst. 3 vyhlášky č. 

188/2009 Sb.) provádí hodnocení, zda byla 

praktická část vykonána úspěšně, lékař, 

popřípadě zubní lékař nebo farmaceut, který 

poskytoval odborný dohled nad prací uchazeče. 

Při hodnocení je zohledněna práce uchazeče, 

včetně jeho pracovních návyků, kvality jím 

provedených úkonů a jeho přístupu k pacientům i 

personálu. 

 Dle § 5 odst. 2 navrhované vyhlášky však 

bude ministerstvo moci úspěšnost uchazeče 

posuzovat pouze na základě splnění formálních 

náležitostí praktické zkoušky, neboť hodnocení 

uchazeče součástí potvrzení nebude. Navrhujeme 

proto stanovit, že součástí potvrzení o 

absolvování praktické části aprobační zkoušky 

bude hodnocení uchazeče lékařem, zubním 

lékařem nebo farmaceutem, který vykonával nad 

uchazečem přímé odborné vedení. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za 

zásadní.           

zkoušky ve stanoveném rozsahu a naplnil 

stanovený obsah. 

 

V průběhu praktické části uchazeč plní 

stanovené požadavky, přičemž osoba 

vykonávající přímé odborné vedení pouze 

stvrzuje, že byly stanovené požadavky 

splněny. Hodnocení teoretických znalostí 

a praktických dovedností uchazeče, které 

nabyl i v průběhu praktické části 

aprobační zkoušky, probíhá následně u 

ústní části aprobační zkoušky před 

odbornou zkušební komisí. Tento postup 

považujeme za objektivnější, než postup 

obsažený v dosavadní právní úpravě, 

z toho důvodu připomínku 

neakceptujeme.  

 

 Zásadní K § 6 odst. 5: 

 V navrhovaném ustanovení není určen 

počet odborných otázek z jednotlivých předmětů, 

které si bude uchazeč v rámci ústní zkoušky 

losovat. Požadujeme proto tento počet ve 

vyhlášce stanovit. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za 

zásadní.           

 VYSVĚTLENO 

Uchazeč si losuje z každého předmětu již 

předem stanovený soubor otázek, přičemž 

v některých předmětech jde o 2 otázky, v 

některých o 3 otázky. Tento soubor je 

vždy předem odbornými garanty sestaven 

tak, aby se otázky vzájemně doplňovaly, a 

to zejména s ohledem na časovou 

náročnost jejich odpovědi (zjednodušeně 

řečeno například jedna otázka méně 
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náročná na odpověď a jedna náročnější) 

tak, aby si uchazeč stihl připravit 

odpovědi na tyto otázky v době stanovené 

v ustanovení § 6 odst. 5 návrhu vyhlášky 

a aby byla zajištěna plynulost 

zkouškového dne, kdy je zpravidla 

v tomto jednom zkouškovém dni potřeba 

vyzkoušet více uchazečů.  

Považujeme za vhodné tento systém 

ponechat a nefixovat konkrétní počet 

otázek z jednotlivých předmětů 

vyhláškou. 

 

 Zásadní K § 8 odst. 4: 

 Slova „a zákona č. 95/2004 Sb., ve znění 

účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 

67/2017 Sb.“ požadujeme vypustit, neboť 

vyhláška jako předpis nižší právní síly nemůže 

obsahovat přechodné ustanovení, které 

stanovuje, jakým zněním zákona se budou řídit 

vztahy, které jsou tímto zákonem upravovány. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za 

zásadní 

NEAKCEPTOVÁNO - připomínkové 

místo na připomínce trvá 

 

 

Pro přehlednost (aprobační zkoušku 

vykonávají cizinci, a tímto se jim MZ 

snaží usnadnit orientaci v právním řádu). 

  

 

 Doporučující K § 1 odst. 5: 

1. Ministerstvo vnitra z hlediska své 

koordinační úlohy pro informační a komunikační 

technologie obecně považuje sousloví „způsobem 

umožňujícím dálkový přístup“ za nedostačující, 

neboť umožňuje zveřejnění kdekoli na internetu. 

Doporučujeme proto, aby bylo přesně stanoveno 

AKCEPTOVÁNO 

Je upraveno. Text zní takto „na svých 

internetových stránkách“. 
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místo na internetu, kde budou informace 

uveřejňovány. Tuto připomínku uplatňujeme i k 

§ 2 odst. 1 a § 7 odst. 2 písm. a). 

  2. Především se však domníváme, že 

navržené řešení úpravy podmínek nahlížení do 

testů není vhodné, neboť představuje 

nedovolenou subdelegaci. Problematiku 

provádění aprobační zkoušky má dle 

zmocňovacího ustanovení Ministerstvo 

zdravotnictví upravit ve vyhlášce. Tento případ 

považujeme za odlišný od např. § 2 odst. 1, kde 

se nejedná o obecné podmínky (normu), nýbrž o 

konkretizaci ve vztahu k danému zkouškovému 

období, resp. kalendářnímu roku.  

 

AKCEPTOVÁNO 

 

Věta za středníkem bude vypuštěna. 

 

  K § 2 odst. 5: 

1. Upozorňujeme na nevhodnost formulace 

„Pokud uchazeč nepodá přihlášku ve lhůtě… 

ministerstvo uchazeči stanoví termín“. Uchazeč 

tuto podmínku splní i v případě, že přihlášku 

vůbec nepodá. Za vhodnější proto považujeme 

například formulaci „Pokud uchazeč podá 

přihlášku po uplynutí lhůty…“. 

AKCEPTOVÁNO 

Text zní:  

„Pokud uchazeč podá přihlášku ve lhůtě  

kratší, než je lhůta uvedená v odstavci 2, 

nebo nejsou-li ve lhůtě uvedené v odstavci 

2 odstraněny nedostatky nebo …“ 

 

Přihlášku je třeba podat v uvedené  době 

(3 měsíce) před prvním dnem stanoveného 

zkouškového období, a to z důvodu 

zajištění dostatečného času pro 

administrativní zajištění zkoušky.  

 Doporučující K § 2 odst. 5: 

2. Doporučujeme vypustit závěrečnou pasáž 

„pokud je to z organizačních důvodů možné“. 

NEAKCEPTOVÁNO - připomínkové 

místo na připomínce trvá 
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Pokud uchazeč nestihne podat přihlášku tak, aby 

mohl být zařazen na zkoušku v nejbližším 

termínu, není důvod, proč by nemohl být zařazen 

na zkoušku v následujícím období, neboť to již 

bude jeho přihláška dostatečně včasná.  

 

 

V tomto případě MZ nemůže předjímat, 

v jaké době uchazeč přihlášku podá a 

zda-li bude podána tak, aby bylo možné 

jej zařadit do následujícího zkouškového 

období. Z tohoto důvodu dovětek „pokud 

je to z organizačních důvodů možné“ 

ponecháváme. 

 Doporučující K § 3 odst. 2 a 3: 

 Doporučujeme stanovit, z kolika možných 

odpovědí bude při testu vybíráno – viz např. 

řešení ve vyhláškách č. 384/2012 Sb. či 22/2013 

Sb. 

VYSVĚTLENO 

Takto podrobnou úpravu považujeme již 

za moc svazující, a to jednak s ohledem na 

skutečnost, že otázky bude nezbytné 

v určitých intervalech obměňovat a 

aktualizovat.  

  K § 3 odst. 7: 

1. Užití formulace „nesmí přesáhnout“ 

nepovažujeme za vhodné, neboť by tak bylo 

umožněno zkrátit dobu trvání písemného testu 

pod stanovenou hranici 2 hodin, resp. 50 minut. 

Navrhujeme proto stanovit, že doba trvání 

písemného testu je 2 hodiny, resp. 50 minut. 

AKCEPTOVÁNO 

 

 Doporučující 2. Zmínku o elektronickém zařízení 

doporučujeme přesunout do odstavce 6 první 

věty, kde se hovoří o provádění zkoušky 

elektronickou formou.  

AKCEPTOVÁNO 

 

  K § 7 odst. 7: 

 Dáváme ke zvážení, zda by nebylo vhodné 

stanovit také limit pro možný počet opakování 

vykonání písemné části aprobační zkoušky. 

VYSVĚTLENO 

S ohledem na návaznost a podmíněnost 

jednotlivých částí aprobační zkoušky, je 

vykonání písemné části ve své podstatě 

limitováno i omezením vykonání ústní 
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zkoušky.  

 Doporučující K zvláštní části odůvodnění: 

 Doporučujeme upravit znění odůvodnění k 

§ 9 bodu 2, neboť toto ustanovení neupravuje 

nabytí účinnosti předpisu, ale zrušení části třetí 

vyhlášky č. 188/2009 Sb. 

AKCEPTOVÁNO 

  Připomínky legislativně technické a 

formálního charakteru: 

K § 3, 6 a 7: 

 Dovolujeme si připomenout pravidlo 

vyslovené v čl. 39 odst. 2 Legislativních pravidel 

vlády, podle nějž by v paragrafu zpravidla 

nemělo být obsaženo více jak 6 odstavců. 

AKCEPTOVÁNO 

  K § 3 odst. 8: 

 Slova „je povinen“ doporučujeme nahradit 

slovy „se může“, neboť klást dotazy je možnost, 

nikoli povinnost. Určující je zde slovo „pouze“, 

díky němuž je vymezeno, jak lze dotazy klást.  

AKCEPTOVÁNO 

  

 

  K § 5: 

1. Domníváme se, že nadpis paragrafu 

neodpovídá obsahu tohoto ustanovení, neboť 

odstavce 2 a 4 neupravují ústní část aprobační 

zkoušky, nýbrž stanovují náležitosti  

a způsob hodnocení praktické části aprobační 

zkoušky. Nadpis paragrafu proto doporučujeme 

v tomto směru upravit, popřípadě tyto části 

ustanovení přesunout do paragrafů upravujících 

tyto otázky.  

AKCEPTOVÁNO 
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  2. S ohledem na čl. 44 odst. 1 Legislativních 

pravidel vlády požadujeme zavést legislativní 

zkratku pro ústní část aprobační zkoušky na 

prvním místě výskytu tohoto názvu v právním 

předpise. 

AKCEPTOVÁNO 

  3. V odstavci 3 navrhujeme opravit odkaz na 

ustanovení a text „odstavce 1“ nahradit textem 

„odstavce 2“. 

AKCEPTOVÁNO 

  4. V odstavci 4 navrhujeme slovo 

„probační“ nahradit slovem „aprobační“. 
AKCEPTOVÁNO 

  K § 6 odst. 2: 

Slovo „přístupná“ doporučujeme nahradit 

vhodnějším výrazem, neboť ustanovení řeší 

veřejnost, resp. možnost přítomnosti určitých 

osob u zkoušky. 

AKCEPTOVÁNO 

  K § 7: 

1. Domníváme se, že nadpis neodpovídá 

obsahu tohoto ustanovení, neboť navrhovaný 

paragraf obsahuje nejen úpravu postupu při 

neúčasti na zkoušce, ale i při odstoupení od části 

zkoušky po jejím zahájení a podmínky 

opakování části zkoušky v případě, že byla 

hodnocena výsledkem „neprospěl“. Nadpis 

paragrafu proto doporučujeme  

v tomto směru upravit. 

AKCEPTOVÁNO 

 

 § 7 odst. 7 a 8 bude v novém § 8 včetně 

nadpisu.  

  2. V odstavci se doporučujeme zaměřit na 

znění písmene b), neboť není zřejmé, na jakou 

část věty navazují slova „o tom uchazeče 

vyrozumí“. 

AKCEPTOVÁNO 
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  3. V odstavci 6 navrhujeme slovo 

„hodnocen“ nahradit slovem „hodnocena“.  
AKCEPTOVÁNO 

 

  K § 8 odst. 1: 

 Navrhujeme slova „do dne“ nahradit slovy 

„přede dnem“, neboť z původního znění by 

vyplývalo, že i v den nabytí účinnosti 

navrhované vyhlášky by mohl uchazeč vykonat 

aprobační zkoušku podle vyhlášky č. 188/2009 

Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 

účinnosti navrhované vyhlášky. 

AKCEPTOVÁNO 

 

 

  K § 9 bodu 1: 

S ohledem na čl. 26 odst. 4 Legislativních 

pravidel vlády navrhujeme text „b) a d)“ nahradit 

textem „b) a c)“. 

AKCEPTOVÁNO 

 

Ministerstvo zemědělství    

 Doporučující 1. K úvodní větě 

Doporučujeme slova „č. 189/2008 Sb., zákona č. 

67/2017 Sb.“ nahradit slovy „č. 189/2008 Sb. a 

zákona č. 67/2017 Sb.“. 

 AKCEPTOVÁNO 

 Doporučující 2. K § 5 odst. 3 

V tomto ustanovení došlo zřejmě k překlepu a 

slova „odstavce 1“ by měla být nahrazena slovy 

„odstavce 2“. 

 AKCEPTOVÁNO 

 Doporučující 3. K části druhé – změna vyhlášky o zkouškách 

lékařů, zubních lékařů  

a farmaceutů 

S ohledem na navrhovanou změnu doporučujeme 

AKCEPTOVÁNO 
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upravit také název vyhlášky č. 188/2009 Sb. a 

vypustit z jejího nadpisu slova „, aprobační 

zkoušce“.  

 Doporučující V bodu 1.:   

Doporučujeme slova „písmena b) a d)“ nahradit 

slovy „písmena b) a c)“. 

AKCEPTOVÁNO 

 

 Doporučující 4. k platnému znění 

Nadpis platného znění doporučujeme upravit 

takto „Platné znění vybraných ustanovení 

vyhlášky 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  

(o zkouškách lékařů, zubních lékařů a 

farmaceutů), s vyznačením navrhovaných změn“. 

Z platného znění doporučujeme vypustit účinnost 

a podpis ministryně. 

AKCEPTOVÁNO 

 

Úřad vlády ČR – Ministr a 

předseda Legislativní rady 

vlády 

   

 

 

  K názvu vyhlášky 

1. Název vyhlášky uvést tučně. 

AKCEPTOVÁNO 

 

  2.  Doplnit slova „(vyhláška o zkušebním řádu 

aprobační zkoušky)“, neboť je dosavadní 

název tohoto návrhu vyhlášky díky 

zkrácenému názvu vyhlášky č. 188/2009 Sb. 

nepřehledný a není na první pohled jasné, že 

zkrácený název vyhlášky č. 188/2009 Sb. není 

NEAKCEPTOVÁNO 

Předpokládá se, že dojde k formálnímu 

rozdělení na vyhlášku o aprobační 

zkoušce a na vyhlášku, kterou se mění 

vyhláška č. 188/2009 Sb.  
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zkráceným názvem tohoto návrhu vyhlášky.   

  K úvodní větě vyhlášky 

Čárku za slovy „ve znění zákona č. 

189/2008 Sb.“ nahradit slovem „a“. 

AKCEPTOVÁNO 

 

  K části první 

K § 2 

1. V odstavci 1 slova „příslušného kalendářního 

roku“ pro nadbytečnost vypustit. 

AKCEPTOVÁNO 

 

  2. V odstavci 2 odkaz na poznámku pod čarou č. 

1 pro nadbytečnost vypustit. 
AKCEPTOVÁNO 

 

  3. V odstavci 4 slovo „kalendářních“ pro 

nadbytečnost vypustit. 
AKCEPTOVÁNO 

 

  4. Poznámku pod čarou č. 1 pro nadbytečnost 

vypustit. 
AKCEPTOVÁNO 

 

  K § 5 

1. V odstavci 2 větě poslední slova „Po té“ 

nahradit slovem „Následně“. 

AKCEPTOVÁNO 

 

  2. V odstavci 3 slova „odstavce 1“ nahradit 

slovy „odstavce 2“. 
AKCEPTOVÁNO 

 

  3. V odstavci 4 větě první a druhé slova „nebo 

podmínkami“ nahradit slovy „a podmínkami“, 

neboť se musí jednat o kumulativní výčet, a 

nikoliv o výčet alternativní. 

AKCEPTOVÁNO 

Jde o kumulativní výčet. 

  K § 7 

V odstavci 2 písm. b) slovo 

„kalendářních“ pro nadbytečnost vypustit. 

AKCEPTOVÁNO – upraveno jinak 

V § 7 odst. 2 písm. a) a b) „do 5 

pracovních dnů“ 
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  K § 8 

1. V bodě 1 slova „do dne“ nahradit slovy 

„přede dnem“, neboť v den, v němž tato 

vyhláška nabude účinnosti, se již má 

postupovat podle této vyhlášky. 

AKCEPTOVÁNO 

 

  2. V bodě 4 slova „a zákona č. 95/2004 Sb., ve 

znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 

zákona č. 67/2017 Sb.“ vypustit, a to 

z důvodu protiústavnosti, neboť vyhláškou 

nelze novelizovat zákon. Zákon 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, neobsahuje přechodné 

ustanovení, které by na situaci uvedenou v § 8 

bodě 4 tohoto návrhu vyhlášky, dopadalo. 

NEAKCEPTOVÁNO  

 

Pro přehlednost (aprobační zkoušku 

vykonávají cizinci, a tímto se jim MZ 

snaží usnadnit orientaci v právním řádu). 

  K části druhé 

Nadpis uvést v tomto znění: „Změna 

vyhlášky o zkouškách lékařů, zubních lékařů a 

farmaceutů“. 

AKCEPTOVÁNO 

 

  K § 9 

V bodě 1 slova „b) a d)“ nahradit slovy 

„b) a c)“. 

AKCEPTOVÁNO 

 

Úřad vlády ČR – 

Místopředseda vlády pro 

vědu, výzkum, vývoj a inovace 
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 Doporučující 1. Ustanovení § 1 odst. 3 je věcně duplicitní s 

ustanovením § 3 odst. 10. Doporučujeme 

strukturální sjednocení obou ustanovení vyhlášky. 

VYSVĚTLENO 

Dle našeho mínění nejde o duplicitní 

úpravu. § 1 odst. 3 stanoví návaznost a 

podmíněnost jednotlivých částí aprobační 

zkoušky. § 3 odst. 10 stanoví, za jakých 

podmínek vydá MZ rozhodnutí podle § 36 

odst. 3 zákona k vykonání praktické části 

aprobační zkoušky. 

 Doporučující 2. Formulace uvedená v ustanovení § 2 odst. 5 

může evokovat, že ministerstvo i přes neuplatnění 

přihlášky stanoví uchazeči termín k vykonání 

příslušné části aprobační zkoušky. V této 

souvislosti může dojít k situaci, že uchazeč 

nepodá přihlášku vůbec, z toho důvodu nelze ze 

strany ministerstva činit žádné kroky.  

Doporučujeme tento odstavec rozdělit na několik 

kratších vět s cílem jeho větší srozumitelnosti a 

aplikovatelnosti při provádění v praxi. 

AKCEPTOVÁNO 

Formulace upravena: 

„Pokud uchazeč podá přihlášku ve lhůtě  

kratší, než je lhůta uvedená v odstavci 2 

nebo nejsou-li  ve lhůtě uvedené 

v odstavci 2 odstraněny nedostatky 

nebo…“ 

 

Viz též připomínka MV 

 Doporučující 3. Doporučujeme do § 4 přesunout odst. 8 § 7. 

Daný odstavec strukturálně nezapadá do § 7 a 

není v souladu s jeho obsahem (ani s jeho 

názvem). 

AKCEPTOVANO – jinak 

 

§ 7 odst. 7 a 8 přemístěn do nového § 8 

s nadpisem „Opakování praktické části 

aprobační zkoušky a ústní zkoušky“. 

 

 

 Doporučující 4. V § 5 odst. 1 doporučujeme formulaci: „(...) se 

skládá z  obhajoby případové studie, pokud tato 

byla vypracována (…)“. Jedná se o strukturální 

návaznost na § 4 odst. 3 písm. b). 

VYSVĚTLENO 

Ústní zkouška se vždy skládá z obhajoby 

případové studie a ze zodpovězení 

odborných otázek před zkušební komisí. 
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Pokud nejsou případové studie 

zpracovány, není uchazeč k ústní části 

aprobační zkoušky vůbec připuštěn (není 

mu stanoven konkrétní termín), neboť 

praktická část nemůže být hodnocena 

výsledkem „prospěl“ (viz § 5 odst. 2 a 4). 

 Doporučující 5. V § 7 odst. 2 písm. a) považujeme lhůtu 15 dní 

za nepřiměřenou a doporučujeme její zkrácení na 

5–7 dní. Nepředvídané zdravotní, rodinné či 

životní události mohou nastat kdykoli. Lhůtu 15 

dní proto spatřujeme jako omezující. 

VYSVĚTLENO 

Z hlediska organizačního zajištění se jeví 

tato lhůta jako nezbytná. V uvedených 

(závažných) případech může uchazeč 

využít i formu omluvy „ex post“ (viz § 7 

odst. 2 písm. b). 

  Závěr: 

Žádáme o zohlednění našich připomínek. 

 

Úřad vlády ČR – Odbor 

kompatibility 

   

  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, 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. 

Návrhu se dotýkají - zvláště pokud jde o úpravu 

AKCEPTOVÁNO 

 

Odůvodnění upraveno. 
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ověřování znalosti češtiny - ustanovení čl. 45 a 49 

Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen 

„SFEU“). Zmínku o shora uvedených 

ustanoveních SFEU v oddílu B pododdílu 2. 

obecné části odůvodnění vyhlášky (str. 5) 

postrádáme.  

Dále, je-li v oddílu B pododdílu 2. obecné části 

odůvodnění uváděn čl. 2 odst. 2 směrnice 

2005/36/ES, měly by předkladatel neopomenout 

uvést, že v případě povolání uvedených v hlavě 

III kapitole III směrnice 2005/36/ES (mj. 

povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta) 

mají členské státy podle věty druhé uvedeného 

ustanovení povinnost respektovat minimální 

požadavky na odbornou přípravu stanovené ve 

shora uvedené kapitole směrnice. Členské státy 

tudíž nemají úplnou volnost, pokud jde o úpravu 

prvního uznání odborné kvalifikace ze třetí země. 

S ohledem na shora uvedené je nutné vypustit 

třetí odstavec oddílu B pododdílu 2. obecné části 

odůvodnění a upravit první dva odstavce téhož 

oddílu. 

  Závěr: 

Návrh vyhlášky je s právem EU plně slučitelný.  

Nedostatky po stránce formální je nutno napravit. 

 

  Nad rámec posuzování návrhu: 

K § 13 vyhlášky č. 188/2009 Sb.: 

Ustanovení § 13 odst. 1 vyhlášky č. 188/2009 Sb. 

upravuje problematiku, kterou již upravuje § 32 

odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb., který navíc 

NEAKCEPTOVÁNO 

 

Vyhláška č. 188/2009 Sb. není v tomto 

rozsahu předmětem připomínkového 

řízení. Předmětem novelizace je jen 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAWDEER5Z)



 29 

dotčenou problematiku upravuje odlišně. Je proto 

potřebné § 13 vyhlášky č. 188/2009 Sb. změnit 

tak, aby neupravoval to, co již upravuje zákon 

(minimálně je alespoň nutné odstranit rozpor 

mezi § 13 odst. 1 vyhlášky č. 188/2009 Sb. a § 32 

odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb.). 

Dále je žádoucí v § 13 odst. 3 upřesnit, že komise 

ověřuje znalost českého jazyka pohovorem (což je 

jen jeden z více způsobů ověřování znalosti 

českého jazyka). Navrhujeme proto vložit za 

slova „(Z)nalost českého jazyka ověřuje“ slovo 

„pohovorem“. 

APROBAČNÍ ZKOUŠKA, nikoliv 

pohovor k ověření znalosti ČJ ani 

atestační zkoušky. 

V návaznosti na úpravy provedené 

zákonem č. 67/2017 Sb., který 

novelizoval zákon č. 95/2004 Sb. bude 

přistoupeno k úpravě ostatních částí 

vyhlášky č. 188/2009 Sb.  

Další připomínková místa    

Česká lékařská komora    

 Zásadní Připomínka k ust. § 13 vyhl. č. 188/2009 Sb. 

Česká lékařská komora trvá na zachování 

pohovoru jako samostatné části postupu ověřené 

znalosti českého jazyka. Tedy vedle posouzení 

dokladu o jazykové zkoušce z českého nebo 

slovenského jazyka, případně posouzení vzdělání 

absolvovaného v českém nebo slovenském jazyce 

trvá Česká lékařská komora na osobním 

pohovoru, v němž uchazeč prokáže schopnost se s 

pacientem dorozumět v českém jazyce. Ostatně 

tato praxe je běžná i v okolních zemích EU, kde 

je nedílnou součástí zkoušky i pohovor v 

mateřském jazyce prokazující schopnost uchazeče 

komunikovat s pacientem. Platné znění zcela 

nesystémově toleruje možnost uznání zkoušky či 

VYSVĚTLENO  

 

Vyhláška č. 188/2009 Sb. není v tomto  

rozsahu předmětem novelizace a  tohoto 

připomínkového řízení – upravuje se  jen 

APROBAČNÍ ZKOUŠKA  nikoliv 

pohovor. 

 

 

K vysvětlení doplňujeme, že možnost 

uznání zkoušky nebo studia 

absolvovaného ve slovenském jazyce 

umožňuje již § 32 zákona č. 95/2004 Sb.   
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studia absolvovaného ve slovenském jazyce.  

Česká lékařská komora současně upozorňuje na 

absenci taxativního výčtu konkrétních dokladů o 

absolvované jazykové zkoušce. Jednotlivé 

doklady o absolvované jazykové zkoušce by měly 

být závazně a jednoznačně stanoveny právě touto 

vyhláškou. Absence konkrétních dokladů 

umožňuje nekontrolovatelné uznávání dokladů o 

jazykové zkoušce vystavené prakticky kýmkoliv. 

Tento postup se jeví jako zcela nepřijatelný. 

Zásadní připomínka 

Ust. § 13 odst. 1, 2 a 3 návrhu vyhlášky se mění 

takto:  

§ 13  

Postup ověření znalosti českého jazyka  

 (1) Schopnost vyjadřovat se v českém 

jazyce ověřuje ministerstvo  

 a) posouzením dokladu o jazykové zkoušce z 

českého nebo slovenského jazyka,  

 b) posouzením vzdělání absolvovaného v českém 

nebo slovenském jazyce, nebo  

 c) pohovorem.  

  (2) Ministerstvo od ověření znalosti 

českého jazyka pohovorem upustí, pokud 

uchazeč předloží doklady uvedené v odstavci 1 

písm. a) nebo b). O tomto úkonu se provede 

záznam do protokolu.  

(3) Znalost českého jazyka ověřuje komise 

jmenovaná ministerstvem, která má nejméně 3 

členy, z nichž nejméně 1 člen má specializovanou 
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způsobilost v daném specializačním oboru k 

výkonu zdravotnického povolání a nejméně 1 

člen je zástupce ministerstva a 1 člen je zástupce 

příslušné profesní komory. Členové komise 

zvolí předsedu, který řídí jednání komise a 

odpovídá za její činnost. Pokud se nepodaří zvolit 

předsedu ani při druhé volbě, určí se losem. 

 Ust. § 13 nově zní: 

"§ 13  

Postup ověření znalosti českého jazyka  

 (1) Schopnost vyjadřovat se v českém 

jazyce ověřuje ministerstvo  

a) posouzením dokladu o jazykové zkoušce z 

českého nebo slovenského jazyka,  

b) posouzením vzdělání absolvovaného v českém 

nebo slovenském jazyce,  

c) pohovorem.  

   (2) Znalost českého jazyka ověřuje komise 

jmenovaná ministerstvem, která má nejméně 3 

členy, z nichž nejméně 1 člen má specializovanou 

způsobilost v daném specializačním oboru k 

výkonu zdravotnického povolání a nejméně 1 člen 

je zástupce ministerstva a 1 člen je zástupce 

příslušné profesní komory. Členové komise zvolí 

předsedu, který řídí jednání komise a odpovídá za 

její činnost. Pokud se nepodaří zvolit předsedu 

ani při druhé volbě, určí se losem.  

  (3) O výsledku ověření rozhoduje komise 

hlasováním. V případě nerozhodného výsledku 

hlasování rozhoduje hlas předsedy komise."  
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 Zásadní  Připomínka k ust. § 15 odst. 1 vyhl.  

č. 188/2009 Sb. 

Česká lékařská komora trvá na změně dikce 

platného ustanovení. Pro poskytování zdravotní 

péče není dostatečným kritériem znalost českého 

jazyka v rozsahu nezbytně nutném pro výkon 

zdravotnického povolání. Právě jazyková bariéra 

může být zásadní překážkou v poskytování 

zdravotní péče, ostatně je známa řada případů ze 

zahraničí, kde neschopnost lékaře porozumět 

pacientovi vedla k nevratným následkům. 

Aprobační zkouška musí byt zárukou 

požadovaného stavu, a to, že lékař je schopen s 

pacientem komunikovat v českém jazyce, 

přičemž jako vhodné se jeví odkázat alespoň na 

jazykovou zkoušku v rozsahu B2.  

Zásadní připomínka 

Ust. § 15 odst. 1 nově zní: 

Znalost českého jazyka prokazuje uchazeč v 

rozsahu schopnosti plynně hovořit (konverzovat) 

s pacientem při výkonu daného zdravotnického 

povolání. Uchazeč prokáže schopnost odborně se 

vyjadřovat a komunikovat v českém jazyce, a to 

formou četby odborného textu v českém jazyce, 

reprodukce obsahu přečteného textu, rozhovoru s 

fiktivním pacientem a písemného záznamu údajů 

do fiktivní zdravotnické dokumentace.  

VYSVĚTLENO  

 

Vyhláška č. 188/2009 Sb. není v tomto  

rozsahu předmětem tohoto 

připomínkového řízení - upravujeme jen 

APROBAČNÍ ZKOUŠKU nikoliv 

ověření znalosti českého jazyka 

pohovorem. 

 Zásadní Připomínka k ust. § 1 odst. 4 

Česká lékařská komora trvá na zásadním zkrácení 

lhůty pro podání přihlášky, neboť návrh 

zvýhodňuje tyto uchazeče ve vztahu k 

VYSVĚTLENO  

 

Odůvodnění: 
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absolventům atestačních zkoušek, přičemž je 

žádoucí, aby oba instituty byly i přes svá 

specifika co do podmínek srovnatelné. ČLK 

navrhuje lhůtu 2 let. 

Zásadní připomínka 

 

Ust. § 1 odst. 4 nově zní:  

V případě, že uchazeč již dříve vykonal aprobační 

zkoušku, která byla hodnocena výsledkem 

„neprospěl“, avšak v jejím rámci vykonal 

praktickou část aprobační zkoušky, která byla 

hodnocena výsledkem „prospěl“, považuje se 

takto vykonaná praktická část aprobační zkoušky 

za úspěšně vykonanou pro účely podání nové 

žádosti o uznání způsobilosti k výkonu 

zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře 

nebo farmaceuta v České republice, pokud 

uchazeč podá přihlášku k vykonání písemné části 

aprobační zkoušky do 2 let ode dne, kdy takto 

absolvoval praktickou část aprobační zkoušky a 

obdržel o tom osvědčení podle § 5 odst. 2.  

V tomto případě nelze uplatnit analogii 

k atestační zkoušce, neboť smysl daného 

ustanovení je zcela jiný.  

Smyslem navrhovaného znění § 1 odst. 4 

předmětného návrhu vyhlášky je zamezit 

možnému obcházení povinnosti zákona  

č. 95/2004 Sb. složit aprobační zkoušku, 

jakožto podmínku uznání příslušné 

způsobilosti k výkonu zdravotnického 

povolání v ČR, a to tak, že žadatelé o 

složení aprobační zkoušky budou 

opakovaně vykonávat praktickou část 

aprobační zkoušky. Případné opakování je 

navázáno na lhůtu 5 let, což bude podle 

našeho názoru uchazeče více motivovat 

k tomu, aby po vykonání praktické části 

přistoupili k ústní části aprobační zkoušky 

v co nejkratším termínu a v této 

souvislosti jim mohla být uznána 

příslušná způsobilosti k výkonu 

zdravotnického povolání v ČR. 

 

 Zásadní Připomínka k ust. §3 odst. 1 

Česká lékařská komora trvá na zpřesnění tohoto 

ustanovení, aby bylo zcela neoddiskutovatelné, že 

i písemná část probíhá v českém jazyce.  

Zásadní připomínka 

Ust. § 3 odst. 1 nově zní: 

Písemná část aprobační zkoušky se skládá z testu, 

kterým se ověřují odborné znalosti, a  testu,  

kterým se ověřují  znalosti  systému zdravotnictví 

VYSVĚTLENO  

Do prováděcího právního předpisu se 

zpravidla neuvádějí skutečnosti stanovené 

právním předpisem, k jehož provedení 

jsou vydávány.  

 

Ustanovení § 34 odst. 2 poslední věta 

zákona č. 95/2004 Sb. stanoví, že se 

„aprobační zkouška uskutečňuje v českém 
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a základů práva ve vztahu 

k poskytování zdravotních služeb v České 

republice. Písemná část zkoušky probíhá v 

českém jazyce. 

jazyce“.   

 Zásadní Připomínka k ust. § 3 odst. 2 

Česká lékařská komora trvá na doplnění 

ustanovení o způsob hodnocení testu s ohledem 

na stanovená kritéria, tj. jedna nebo více 

správných odpovědí. Vyhláška by měla obsahovat 

způsob konkrétního hodnocení pro případ správné 

odpovědi či částečně správné odpovědi, tj. 

neúplné odpovědi. 

Zásadní připomínka 

AKCEPTOVÁNO 

Přeformulováno – za správně 

zodpovězenou otázku se považuje pouze 

ta, která bude mít označeny všechny 

správné odpovědi. 

 Doporučující Připomínka k ust. 4 odst. 3 písm. a) 

Česká lékařská komora doporučuje potvrzení 

akreditovaného pracoviště o absolvování 

praktické části aprobační zkoušky doplnit i o 

evidenci docházky, aby byla řádně prokázáno 

absolvování praktické části ve stanovené době, a 

současně v případě pochybností mohla být tato 

doba bez dalšího přezkoumána právě s ohledem 

na doloženou evidenci docházky a ostatní 

náležitosti vymezené v tomto ustanovení. 

Doporučující připomínka 

Ust. § 4 odst. 3 písm. a) nově zní: 

(3) Akreditované zařízení, v němž uchazeč 

praktickou část aprobační zkoušky absolvoval, 

vydá uchazeči potvrzení o jejím absolvování 

v listinné podobě;  

a) v potvrzení se uvede informace, zda 

AKCEPTOVÁNO částečně 

Ustanovení § 4 odst. 3 písm. a) doplněno 

tak, že akreditované zařízení v potvrzení 

uvede, zda uchazeč vykonal odbornou 

praxi též v rozsahu stanovené týdenní 

pracovní doby (viz § 4 odst. 2). 

Doplnění o evidenci docházky 

považujeme za nadbytečné, pokud 

akreditované zařízení a osoba konající nad 

uchazečem přímé odborné vedení stvrdí, 

že uchazeč odbornou praxi vykonal ve 

stanovené délce a v rozsahu stanovení 

týdenní pracovní doby a uvede přesné 

období výkonu odborné praxe, 

předpokládáme, že uchazeč do daného 

zařízení skutečně docházel. Nehledě na to 

není zřejmé, jak by evidence docházky 
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odborná praxe byla vykonána ve stanovené délce 

a v jakém období; součástí je i evidence 

docházky uchazeče v akreditovaném zařízení. 

měla vypadat.  

 

 Zásadní Připomínka k ust. § 6 odst. 1 

Česká lékařská komora doporučuje rozšíření 

zkušební komise na minimálně 5 členů, tak aby 

byly těmito členy pokryto základní spectrum 

medicínských oborů. Současně Česká lékařská 

komora trvá na zastoupení v této komisi 

minimálně jedním členem, a to i v případě, že by 

nedošlo k navýšení počtu členů zkušební komise. 

Dále je zcela nezbytné výslovně stanovit, kdo tuto 

komisi jmenuje.  

Rovněž Česká lékařská komora trvá na 

explicitním vymezení, že ústní zkouška probíhá v 

českém jazyce. 

Zásadní připomínka 

Ust. § 6 odst. 1 nově zní: 

Ústní zkouška se koná před zkušební komisí, 

která má nejméně 5 členů. Členem zkušební 

komise je minimálně jeden zástupce příslušné 

profesní komory. Členové zkušební komise zvolí 

ze svého středu předsedu, který řídí jednání 

zkušební komise a odpovídá za její činnost. Tuto 

volbu lze opakovat dvakrát. Pokud se nepodaří 

zvolit předsedu ani při druhé volbě, určí se 

losem. Ústní zkouška probíhá výhradně v 

českém jazyce.  

AKCEPTOVÁNO částečně 

Je již upraveno na úrovni zákona, s nímž 

nemůže být vyhláška v rozporu. 

Upravuje již zákon č. 95/2004 Sb. - § 34 

odst. 4:  

„Zkušební komisi zřizuje 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“. 

Pokud jde o konkrétní počet členů 

zkušební komise, podle § 6 odst. 1 

vyhlášky má nejméně 3 členy.  

Navrhované ustanovení tedy není 

v rozporu s požadavkem ČLK, neboť 

zkušební komise může (a v případě ústní 

zkoušky lékařů fakticky má a bude mít) 

vyšší počet členů, a to tak, aby členové 

byli podle své odbornosti zastoupeni pro 

každý předmět ústní části aprobační 

zkoušky. Předmětné ustanovení doplníme 

o větu tak, že členem zkušební komise je 

minimálně jeden zástupce příslušné 

profesní komory. 

K průběhu ústní zkoušky v českém 
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jazyce:  § 34 odst. 2 zákona č. 95/2004 

Sb., uvádí, že celá aprobační zkouška 

probíhá v českém jazyce.  

 Zásadní Připomínka k ust. § 6 odst. 2 

Ústní část aprobační zkoušky by měla být veřejně 

přístupná jako v případech ústní části atestační 

zkoušky. V tomto smyslu není pochopitelný 

důvod, proč by ústní část aprobační zkoušky 

neměla být veřejně přístupná. Jak již bylo výše 

uvedeno, aprobační zkouška by se, co se týče její 

organizace, měla přibližovat atestační zkoušce, 

tedy by měly být stanoveny srovnatelné 

podmínky pro její absolvování.  

Zásadní připomínka 

NEAKCEPTOVÁNO  

Předně uvádíme, že aprobační zkouška je 

obsahově i věcně odlišná od atestační 

zkoušky. Nevidíme tedy důvod pro 

navrhovanou analogii. Z kapacitních 

důvodů není možné zaručit, aby ústní část 

aprobační zkoušky byla přístupná pro 

každého. V souladu s § 6 je tak přístupná 

pouze pro zde uvedený výčet osob. 

Současně upozorňujeme na ustanovení § 2 

odst. 2 vyhlášky č. 188/2009 Sb., na jehož 

základě je taktéž atestační zkouška 

přístupná jen pro zde vymezený okruh 

osob, nikoliv obecně pro každého. 

 Zásadní Připomínka k ust. § 7 odst. 7 

Česká lékařská komora trvá na možnosti 

opakovat ústní část aprobační zkoušky 

maximálně třikrát, opět s přihlédnutím k 

podmínkám opakování atestační zkoušky a 

jiných, např. státních závěrečných zkoušek. 

Zásadní připomínka 

Ust. § 7 odst. 7 nově zní: 

Ústní část aprobační zkoušky může uchazeč 

vykonat celkem nejvýše třikrát. 

VYSVĚTLENO  

Opakovat a vykonat, je rozdíl. Podle 

navrhovaného znění, může vykonat 

nejvýše čtyřikrát, tj. opakovat nejvýše 

třikrát. Tudíž znění vyhovuje uplatněné 

připomínce.  

V případě, že se znění změní na 

„opakovat“, bude uvedeno „třikrát“. 

 

Česká stomatologická komora 
   

  k § 2 AKCEPTOVÁNO 
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Návrh (navržená změny vyznačena):  

v nadpisu uvést „Přihláška, termín konání a místo 

konání písemné a ústní části aprobační 

zkoušky“. 

Odůvodnění: 

Podle názvu paragraf upravuje celou aprobační 

zkoušku, ve skutečnosti se však týká jen dvou ze 

tří jejích částí. Tam, kde je v textu užito slovního 

spojení „příslušná část aprobační zkoušky“ 

(odstavce 4 a 5), to pak může činit výkladové 

problémy. 

 

 
 k § 3 

Návrh: 

text odstavce 6 přesunout do odstavce 4 a 

dosavadní text odstavce 4 přesunout do odstavce 

6 

Odůvodnění: 

Je vhodné dodržet logické pořadí jednotlivých 

ustanovení: nejprve se upravuje obsah písemné 

části (odstavce 2 a 3), pak její forma (navržený 

odstavec 4), pak úkony před jejím zahájením 

(odstavec 5), pak postup při samotném vykonání 

zkoušky (navržený odstavec 6). 

 

AKCEPTOVÁNO jinak 

Rozděleno do více ustanovení.  

Viz též připomínky MV, MSp 

 

 
 k § 3 odst. 10 

Návrh: 

Poslední větu vypustit.  

Odůvodnění: 

Povinnost vydat rozhodnutí o povolení k výkonu 

NEAKCEPTOVÁNO  

Nově § 3 odst. 7.  

Jde o provazbu  normativním odkazem na 

zákon.   
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odborné praxe vyplývá ze zákona, který stanoví 

jako podmínky tohoto postupu kromě 

absolvování písemné části aprobační zkoušky též 

prokázání zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti. 

Komentované ustanovení tyto podmínky 

nezahrnuje a navozuje dojem, že povolení bude 

vydáno po složení písemné části aprobační 

zkoušky bez dalšího. Vydání povolení navíc není 

součástí aprobační zkoušky, a proto jeho úprava 

do vyhlášky, která je zkušebním řádem, vůbec 

nepatří; je obsažena přímo v zákoně. 

 

V době, kdy se vydává rozhodnutí podle § 

36 je tak zdravotní způsobilost a 

bezúhonnost již prokázána.  

Zdravotní způsobilost a bezúhonnost se 

dokládá již k žádosti o uznání 

způsobilosti k výkonu zdravotnického 

povolání podle § 34 zákona č. 95/2004 

Sb., jejíž součástí bude žádost o vykonání 

příslušné části aprobační zkoušky. 

 
 k § 4 odst. 1 

Návrh: 

Doplnit počet případových studií (v souladu se 

stávajícím stavem na nejméně 5). 

Odůvodnění: 

Počet případových studií není stanoven ani ve 

vyhlášce, ani v obsahu a podmínkách odborné 

praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky 

zubního lékaře zveřejněných ve Věstníku 

Ministerstva zdravotnictví ČR. Z vyhlášky lze 

dovodit, že jich musí být více než 2, tedy nejméně 

3 (arg.: § 6 odst. 4 – komise vybere 1 případovou 

studii a případně položí doplňující otázku týkající 

se i dalších vypracovaných studií; kromě jedné 

vybrané studie tedy musí existovat ještě nejméně 

2 další). Jeví se jako vhodnější, aby počet studií 

nebylo nutno tímto způsobem dovozovat, ale aby 

byl minimální počet studií výslovně stanoven. 

Česká stomatologická komora navrhuje, aby 

minimální počet byl v souladu se stávající 

NEAKCEPTOVÁNO 

 

Předpokládá se, že počet případových 

studií bude vymezen v souladu s 

ustanovením § 13 odst. 1 písm. i) zákona 

č. 95/2004 Sb. ve vzdělávacím programu 

praktické části aprobační zkoušky, a to po 

projednání s příslušnou akreditační 

komisí. 

Důvodem je skutečnost, že každé 

zdravotnické povolání (lékaři, zubní lékaři 

a farmaceuti) si budou moci určit počet 

případových studií individuálně, přičemž 

tento počet bude možné rovněž případně 

flexibilněji měnit, a to v návaznosti na 

odborné požadavky a po projednání v 

příslušné akreditační komisi. 
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úpravou stanoven na 5. 

 
 k § 4 odst. 3 písm. a) 

Návrh:  

§ 4 odst. 3 písm. a) zní: „informace, kdy a v 

jakém rozsahu uchazeč vykonal odbornou praxi,“ 

Odůvodnění: 

Zjištění, zda uchazeč vykonal odbornou praxi ve 

stanovené délce, musí učinit ministerstvo podle § 

5 odst. 2 navržené vyhlášky. Akreditované 

zařízení nemůže samo hodnotit, zda byla odborná 

praxe vykonána ve stanovené délce, ale jen 

konstatovat, od kdy do kdy u něj uchazeč praxi 

vykonával a v jakém rozsahu (podle odst. 2 musí 

být praxe vykonána v rozsahu stanovené týdenní 

pracovní doby). Na základě těchto údajů pak 

ministerstvo posoudí, zda uchazeč splnil 

podmínky či nikoliv. 

AKCEPTOVÁNO jinak 

Upřesněno: „v rozsahu…“  

§ 4 odst. 3 písm. a) zní:  

„(3) Akreditované zařízení, 

v němž uchazeč praktickou část aprobační 

zkoušky absolvoval, vydá uchazeči 

potvrzení o jejím absolvování v listinné 

podobě; v potvrzení se uvede  

a) informace, zda odborná praxe byla 

vykonána ve stanovené délce, v rozsahu 

stanovené týdenní pracovní doby a 

v jakém období,“ 

 

MZ má za to, že formulace je 

dostatečně srozumitelná. 

Akreditované zařízení uvede v potvrzení  

informaci o tom, zda byla odborná praxe 

vykonána ve stanovené délce (délka je 

stanovena vyhláškou a trvá 6 měsíců) a 

v rozsahu stanovené týdenní pracovní 

doby a v jakém období. Akreditované 

zařízení nic nehodnotí, pouze konstatuje 

skutečnost. Odbornou praxi hodnotí v 

souladu s § 5 návrhu Ministerstvo 

zdravotnictví.  

V průběhu praktické části uchazeč plní 

stanovené požadavky, přičemž osoba 

vykonávající přímé odborné vedení pouze 

stvrzuje, že byly stanovené požadavky 
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splněny. Hodnocení teoretických znalostí 

a praktických dovedností uchazeče, které 

nabyl i v průběhu praktické části 

aprobační zkoušky, probíhá následně u 

ústní části aprobační zkoušky před 

odbornou zkušební komisí.  

 
 k § 4 odst. 3 písm. b) 

Návrh:  

§ 4 odst. 3 písm. b) zní: „informace, které 

případové studie uchazeč vypracoval,“ 

Odůvodnění: 

Na otázku, zda uchazeč vypracoval případové 

studie, akreditované zařízení odpoví ANO nebo 

NE. Jako mnohem praktičtější se jeví, pokud 

součástí písemného potvrzení bude údaj o tom, 

které studie (název, téma) uchazeč vypracoval. 

Z této informace bude vyplývat nejen počet 

vypracovaných studií, ale i to, že akreditované 

zařízení je o obsahu případových studií 

informováno.  

NEAKCEPTOVÁNO 

Domníváme se, že tento požadavek je 

v praxi obtížně aplikovatelný, neboť 

případová studie nemá konkrétní název 

ani konkrétní téma. Uchazeč si v rámci 

případové studie vybírá pacienta, jehož 

vyšetření popisuje (popisuje například 

rodinnou, osobní, sociální, 

alergologickou, epidemiologickou a 

farmakologickou anamnézu, dále popisuje 

nález, včetně interpretace výsledků 

z laboratorních vyšetření, popisuje 

diagnózu a popisuje doporučení týkající se 

návrhu léčby).  

 
 k § 5 odst. 1 

Návrh: 

vypustit čárku za závorkou 

 

AKCEPTOVÁNO  

Text je upraven.  

 
 k § 5 odst. 3 

Návrh: 

za slovem „odstavce“ nahradit číslici „1“ číslicí 

„2“ 

AKCEPTOVÁNO  

Je opraveno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAWDEER5Z)



 41 

 
 k § 6 odst. 2 

Návrh: 

slova „která je neveřejná“ na konci první věty 

nahradit slovy „které mohou být přítomni jen 

členové zkušební komise“ 

Odůvodnění: 

Celá aprobační zkouška je neveřejná, proto 

konstatování, že porada je neveřejná nemá 

prakticky žádný význam. 

NEAKCEPTOVÁNO 

Nelze se ztotožnit s tvrzením, že celá 

aprobační zkouška je neveřejná.  

Jednak ustanovení pojednává pouze o 

ústní části aprobační zkoušky (o jiných 

částech nelze již vůbec tvrdit, že jsou 

neveřejné) a tato část je přístupná jen pro 

určitý vymezený okruh osob (není tedy 

neveřejná), pouze porada o výsledku 

zkoušky není přístupná pro další osoby, 

vyjma zkušební komise, která se radí.  

 
 k § 7 odst. 3 

Návrh: 

na konci věty vypustit částku, spojku „a“ a slova 

„na uchazeče se hledí, jako by se k příslušné části 

aprobační zkoušky nedostavil bez omluvy“ a 

obsah vypuštěných slov přesunout do odstavce 6. 

Odůvodnění:  

text je nepřehledný a obtížně srozumitelný. 

AKCEPTOVÁNO 

 

 
 k § 7 odst. 4 

Návrh: 

slovo „kterékoliv“ nahradit slovy „písemné nebo 

ústní“ 

 

AKCEPTOVÁNO 

  

 
 k § 7 odst. 5 

Návrh: 

slovo „kterékoliv“ nahradit slovy „písemné nebo 

ústní“ 

AKCEPTOVÁNO 
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 § 7 odst. 6 

Návrh: 

slovo „kterékoliv“ nahradit slovy „písemné nebo 

ústní“ 

Návrh: 

§ 7 odst. 6 zní (navržené změny textu 

vyznačeny): 

„(6) Nedostaví-li se uchazeč k písemné nebo ústní 

části aprobační zkoušky bez omluvy, anebo 

nepovažuje-li se omluva doručená ministerstvu 

podle odstavce 3 za omluvu, je tato příslušná 

aprobační zkoušky hodnocena výsledkem 

„neprospěl“. Úhrada nákladů spojených s 

organizací aprobační zkoušky se nevrací. 

AKCEPTOVÁNO 
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 k § 7 odst. 8 

Návrh: 

vypustit slova: „ministerstvo rozhodne o povolení 

k výkonu odborné praxe v rámci praktické části 

aprobační zkoušky s tím, že žadatel“ 

Odůvodnění: 

Pravidla pro rozhodování ministerstva o povolení 

odborné praxe nepatří do zkušebního řádu 

aprobační zkoušky. Zkušební řád může stanovit 

povinný odstup od opakování odborné praxe a 

ministerstvo tento odstup musí zohlednit při 

rozhodování o žádosti o povolení, samotný fakt, 

že ministerstvo rozhodne a jak rozhodne, však 

nelze upravit ve zkušebním řádu, protože je 

upraven zákonem. Komentované ustanovení 

mimo jiné zcela pomíjí, že pro vydání povolení je 

podle zákona nutno prokázat zdravotní 

způsobilost a bezúhonnost, tedy podmínky 

upravené zákonem. 

Nepovažuje-li se omluva doručená ministerstvu 

podle tohoto odstavce za omluvu, hledí se na 

uchazeče, jako by se k příslušné části aprobační 

zkoušky nedostavil bez omluvy.“ 

NEAKCEPTOVÁNO – návrh 

vysvětlení 

Ustanovení je doplněno o normativní 

odkaz na ustanovení § 36 odst. 3 zákona 

č. 95/2004 Sb.  

 

Smyslem předmětného ustanovení není 

stanovit, že Ministerstvo zdravotnictví 

rozhodne (to jak je správně uvedeno 

vychází přímo ze zákona), ale že uchazeč 

může praktickou část aprobační zkoušky 

v případě předcházejícího neúspěchu 

vykonat znovu až po uplynutí stanovené 

doby. Akceptací připomínky, tj. 

vypuštěním navrhované části věty, by se 

dle našeho názoru formulace stala v tomto 

smyslu nejasnou. Z tohoto důvodu 

připomínku neakceptujeme.    

 

 
 § 8 bod 1. 

Návrh: 

V první větě vypustit slovo „současně“. 

Odůvodnění: 

Text navozuje dojem, že žádost o uznání a 

přihláška k vykonání zkoušky musely být podány 

současně. Ve skutečnosti však jde o to, že obě 

NEAKCEPTOVÁNO 

Přihláška v minulosti byla součástí 

formuláře příslušné žádosti, tudíž byla 

vždy podána současně.  
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byly podány před účinností vyhlášky, ale nikoliv 

nezbytně současně. 

 
 § 8 bod 4. 

Návrh: 

Před slovo „nedokončil“ vložit slovo „který“. 

 

Odůvodnění:  

srozumitelnost 

 

Připomínka bez návrhu: 

Ustanovení se má vztahovat jen na držitele 

povolení k výkonu odborné praxe, tedy držitele 

povolení podle zákonné úpravy účinné od 1. 7. 

2017. Jistě však existují i držitelé povolení 

k výkonu povolání podle dřívější právní úpravy, 

kteří ke dni účinnosti vyhlášky rovněž 

nedokončili praktickou část aprobační zkoušky. 

Na ty však komentované (a patrně ani jiné) 

ustanovení vyhlášky nedopadá. 

AKCEPTOVÁNO 

 

doplněno 

 

 

 

VYSVĚTLENO AD – připomínka bez 

návrhu  

 

Ustanovení se vztahuje na všechny 

uchazeče, jimž bylo vydáno rozhodnutí o  

povolení k výkonu rozhodnutí odborné 

praxe a to až do okamžiku účinnosti této 

vyhlášky vzhledem k tomu, že tato 

vyhláška konkretizuje např. délku odborné 

praxe a její výstupy.   

 

1. Ustanovení § 8 bod 4 je 

formulováno takto:  

„4. Uchazeč, kterému bylo vydáno 

rozhodnutí o povolení k výkonu 

odborné praxe lékaře, zubního lékaře 

nebo farmaceuta přede dnem nabytí 

účinnosti této vyhlášky, a který 

nedokončil praktickou část aprobační 

zkoušky přede dnem nabytí účinnosti 

této vyhlášky, dokončí ji podle vyhlášky 
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č. 188/2009 Sb., ve znění účinném 

přede dnem nabytí účinnosti této 

vyhlášky a zákona č. 95/2004 Sb., ve 

znění účinném přede dnem nabytí 

účinnosti zákona č. 67/2017 Sb.; takto 

vykonaná praktická část aprobační 

zkoušky se považuje za úspěšně 

vykonanou praktickou část aprobační 

zkoušky podle této vyhlášky.“. 

Státní úřad pro jadernou 

bezpečnost 

   

 Doporučující 1. K § 3 odst. 2 a 3 

Zde navrhujeme komplexněji upravit, co se 

představuje pod pojmem „70 % správně 

zodpovězených otázek“. Pokud má otázka 

například 3 správné odpovědi a uchazeč označí 

pouze jednu, která je správná, bude se to počítat 

jako správná odpověď nebo musí být odškrtnuty 

všechny 3 odpovědi, a co když zaškrtne 4 

odpovědi a správné jsou jen 3? 

Navrhujeme proto v obou odstavcích na konci 

odstavce doplnit „, přičemž za správně 

zodpovězenou otázku se považuje ta, která bude 

mít označeny všechny správné odpovědi“. 

AKCEPTOVÁNO 

 

 Doporučující 2. K § 6 odst. 1 

V první větě navrhujeme, aby bylo stanoveno, že 

zkušební komise musí mít nejen nejméně 3 členy, 

ale vždy lichý počet členů, aby se zamezilo 

nerozhodnému výsledku. 

 

VYSVĚTLENO  

Řešení situace, kdyby došlo  

k nerozhodnému výsledku, upravuje § 6 

odst. 6, tudíž tuto úpravu nepovažujeme 

za nutnou.  
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 Doporučující 3. K § 6 odst. 6 

Návrh souvisí s bodem 2. (§ 6 odst. 1), dle 

kterého navrhujeme lichý počet členů zkušební 

komise. Na základě toho navrhujeme, aby byla 

druhá věta vymazána a tím by nemělo nedocházet 

k nerozhodnému výsledku. 

VYSVĚTLENO 

Viz výše.   

 Doporučující 4. K § 7 odst. 6 

Navrhujeme doplnit písmeno „a“ do „…část 

aprobační zkoušky hodnocena …“. 

AKCEPTOVÁNO 

 Doporučující 5. K § 9 bodu 1. 

Zde došlo k drobné chybě v označení zbývajících 

písmen po zrušení písmene b). Má být uvedeno 

„… se označují jako písmena b) a c).“. 

AKCEPTOVÁNO 

  Závěr 

SÚJB navrhuje akceptaci výše uvedených 

připomínek. 

 

Unie zaměstnavatelských 

svazů ČR 

   

 Zásadní Konkrétní připomínky 

Navrhujeme doplnění  § 2 odst. 1 dotčené Vyhl. 

č. 188/2009 Sb. o podtržený text: 

(1) Atestační zkouška se koná před oborovou 

atestační komisí (dále jen „atestační komise“) 

zřízenou ministerstvem podle zákona. Atestační 

komise má nejméně 3 členy s příslušnou 

specializovanou způsobilostí a desetiletou praxí 

v příslušném oboru; u nově vzniklých oborů je 

podmínkou specializovaná způsobilost a 

desetiletá praxe v oboru příbuzném. U praktické 

NEAKCEPTOVÁNO – vysvětlení – 

připomínkové místo se k vypořádání 

nevyjádřilo 

Předmětem tohoto připomínkového řízení 

je vyhláška č. 188/2009 Sb. pouze 

v rozsahu navazujícím na úpravu 

APROBAČNÍ ZKOUŠKY, nikoliv 

atestační zkouška ani ostatní části. 

Upraven je pouze text vyhlášky č. 

188/2009 Sb., který navazuje na úpravu 

aprobační zkoušky, tj. úpravy v § 1 a 
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části atestační zkoušky je přítomen nejméně 1 

člen atestační komise a školitel akreditovaného 

zařízení. Členové atestační komise zvolí 

předsedu, který řídí jednání atestační komise a 

odpovídá za její činnost. Tuto volbu lze opakovat 

dvakrát. Pokud se nepodaří zvolit předsedu ani při 

druhé volbě, určí se losem.  

Odůvodnění: 

K připomínkování je předložen návrh vyhlášky o 

zkušebním řádu aprobační zkoušky a o změně 

vyhlášky č. 188/2009 Sb. Za závažný nedostatek 

Vyhlášky č. 188/2009 Sb. je třeba považovat 

skutečnost, že v ní dosud nejsou definovány 

požadavky na členy atestačních komisí. Do 

současných atestačních komisí byly nyní 

jmenovány i osoby bez specializované 

způsobilosti v příslušném oboru, což není 

správné. Je tím znevažován celý systém 

specializačního vzdělávání lékařů v ČR. Složení 

atestační zkoušky zkoušejícím považujeme za 

jediný správný doklad o tom, že sám zkoušející je 

odborníkem v celém oboru a je tedy schopen 

atestanta zkoušet v celém rozsahu oboru. 

Považujeme tedy za nutné tyto požadavky do 

Vyhlášky č 188/2009 Sb. doplnit, aproto 

navrhujeme výše uvedené doplnění textu 

vyhlášky.               tato připomínka je zásadní 

vypuštění části třetí. 

 Doporučující K § 5 odst. 3 

V ustanovení § 5 odst. 3 je chybně uveden odkaz 

na odst. 1. Doporučujeme upravit. 

tato připomínka je doporučující  

AKCEPTOVÁNO  
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 Doporučují K § 5 odst. 4, druhá věta 

V ustanovení § 5 odst. 4 druhá věta je chybně 

uvedeno„… do protokolu o probační zkoušce“, 

zatímco má být „… do protokolu o aprobační 

zkoušce“. Doporučujeme upravit. 

tato připomínka je doporučující  

AKCEPTOVÁNO 

 Doporučující K vyhlášce č. 188/2009 Sb. bod 1.  

V části druhé návrhu vyhlášky, kterou se mění 

vyhláška č. 188/2009 Sb., a v jejím platném znění 

je v ustanovení § 1 chyba v označení posledního 

odstavce, který je označen písmenem d) a měl by 

být označen písmenem c). 

Doporučujeme upravit. 

tato připomínka je doporučující  

AKCEPTOVÁNO 

 

V Praze dne              února 2018                                                                                                         Podpis 

Vypracoval:              Mgr. Jana Patková 
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