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 V. 
VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 
Návrh vyhlášky o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a o změně vyhlášky č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, závěrečné 

zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o 
zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů), ve znění vyhlášky č. 118/2018 Sb. 

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

dne 24. 4. 2019, s termínem pro přijímání připomínek  do 10. 5. 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce) 

  
Připomínkové místo 
 

 
Novelizační 
bod, 
ustanovení 
charakter 
připomínky 
 

 
Znění připomínky 
 
 

Vyhodnocení připomínky 
 

ÚVČR - VÚV    

 Doporučující 
 

K § 18 odst. 1, který zní:  
„Komise pro daný termín závěrečné zkoušky 
nástavbového oboru má nejméně 3 členy, z 
nichž jeden člen je vždy současně členem 
příslušné akreditační komise………. .“ 
Je nutné upozornit na skutečnost, že existují 
obory, které akreditační komisi nemají. 
Proto může nastat problém, že v komisi 
nemůže být člen akreditační komise, jak je 
v tomto paragrafu a odstavci požadováno. 

 VYSVĚTLENÍ 
 
Pro všechny nástavbové obory jsou 
jmenovány akreditační. Některé nemusejí 
být samostatné výhradně pro daný 
nástavbový obor, ale vždy je příslušný 
obor v nějaké akreditační komisi 
zastoupen. 
 
Připomínkové místo se k návrhu 
nevyjádřilo. 
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ÚV 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. 

 
Předkladatel zavádí nerovné zacházení mezi 
uchazečem (žadatelem), který získal odbornou 
nebo specializovanou způsobilost k výkonu 
zdravotnického povolání v cizině, a 
uchazečem, který získal odbornou nebo 
specializovanou způsobilost v ČR. Taktéž 
zavádí nerovné zacházení mezi žadatelem, 
který získal zvláštní specializovanou 
způsobilost v cizině, a uchazečem, který 
takovou způsobilost získal v ČR. 
 
Podle ustanovení § 19 odst. 1 věty druhé 
zákona o zdravotnických povoláních lékaře, 
zubního lékaře a farmaceuta, ve znění 
pozdějších předpisů (zákon č. 95/2004 Sb.), je 
podmínkou zahájení specializačního 
vzdělávání (které se podle § 5 odst. 5 věty 
druhé téhož zákona skládá ze základního 

AKCEPTOVÁNO 
Ustanovení § 3 odst. 2, § 10 odst. 2, § 19 
odst. 2 a § 27 odst. 2 budou vypuštěna.  
 
 
OKOM považuje své připomínky za 
vypořádané. 
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kmene a vlastního specializovaného výcviku) 
získání odborné způsobilosti k výkonu 
zdravotnického povolání.  
Podle § 19 odst. 2 věty třetí zákona č. 95/2004 
Sb. jsou součástí žádosti o zařazení do oboru 
specializačního vzdělávání doklady o získané 
odborné způsobilosti popř. o získané 
specializované způsobilosti, průkaz odbornosti 
a u osob, které získaly odbornou nebo 
specializovanou způsobilost mimo území ČR, i 
rozhodnutí ministerstva o uznání odborné 
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání 
na území ČR.  
Podle § 21f odst. 2 resp. § 21k odst. 2 zákona 
č. 95/2004 Sb. se k žádosti o zařazení do 
nástavbového oboru (ve kterém hodlá žadatel 
získat zvláštní specializovanou způsobilost) 
resp. k žádosti o zařazení do funkčního kurzu 
mají přiložit doklady o získané specializované 
příp. zvláštní specializované způsobilosti nebo 
doklady o uznání způsobilosti získané podle 
části sedmé, osmé uvedeného zákona nebo 
doklady podle zákona o uznávání odborné 
kvalifikace.  
 
V § 3 odst. 2 návrhu vyhlášky je od osoby, 
která získala odbornou nebo specializovanou 
způsobilost k výkonu zdravotnického povolání 
v cizině požadováno, aby přiložila rozhodnutí 
o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického 
povolání i k přihlášce ke zkoušce po ukončení 
vzdělávání v základním kmeni. Obdobně je 
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přiložení rozhodnutí o uznání způsobilosti 
k výkonu zdravotnického povolání od takové 
osoby požadováno v případě přihlášky 
k atestační zkoušce, k závěrečné zkoušce 
nástavbového oboru resp. k závěrečné zkoušce 
funkčního kurzu (viz § 10 odst. 2, § 19 odst. 2 
a § 27 odst. 2 návrhu). Tento požadavek je na 
shora uvedenou osobu kladen, aniž by se od 
osoby, která získala odbornou příp. 
specializovanou způsobilost v ČR, požadovalo 
opětovné předložení dokladů o získané 
odborné příp. specializované způsobilosti. 
Povinnost přiložit rozhodnutí o uznání tak 
představuje „povinnost navíc“. Kvůli kritériu 
získání způsobilosti v cizině dopadá více na 
občany z jiných členských států, než na občany 
ČR (občané jiných členských států studují 
převážně ve svém domovském státě, který je 
z pohledu návrhu cizinou; čeští občané studují 
převážně v ČR). 
 
V této souvislosti upozorňujeme na následující. 
Výše uvedená povinnost navíc je s to 
představovat omezení volného pohybu 
pracovníku - čl. 45 a násl. Smlouvy o 
fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“), 
resp. svobody usazování - čl. 49 a násl. SFEU. 
Tato povinnost proto musí být ospravedlnitelná 
naléhavým požadavkem obecného zájmu a být 
proporcionální. Je proto nutné, aby odůvodnění 
návrhu obsahovalo zdůvodnění úpravy v § 3 
odst. 2, § 10 odst. 2, § 19 odst. 2 a § 27 odst. 2 
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s ohledem na výše uvedené. Viz také 
připomínku k těmto paragrafům návrhu v části 
Po stránce materiální. 
 

  Po stránce materiální: 
 
Vztah k právu EU:  
 
Návrhu se přímo dotýkají čl. 45 a násl. a čl. 49 
SFEU. 
 
V širších souvislostech s návrhem souvisejí čl. 
25 a 28 směrnice 2005/36/ES, v platném znění, 
které kladou určité požadavky na tzv. 
specializační lékařskou odbornou přípravu 
resp. zvláštní odbornou přípravu ve 
všeobecném lékařství. Směrnicí stanovené 
požadavky však neupravují aspekty, které jsou 
regulovány navrhovanou vyhláškou.  
 

 

  Připomínky a případné návrhy změn:  
 

K § 3 odst. 2, § 10 odst. 2, § 19 odst. 2 a § 27 
odst. 2: 
 
Předkladatel zavádí výše uvedenými 
ustanoveními nerovné zacházení mezi 
uchazečem (žadatelem), který získal odbornou 
nebo specializovanou způsobilost k výkonu 
zdravotnického povolání v cizině, a uchazečem 
(žadatelem), který získal odbornou nebo 
specializovanou způsobilost v ČR. Návrh totiž 
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požaduje, aby osoba, která získala odbornou 
příp. specializovanou způsobilost k výkonu 
zdravotnického povolání, přikládala k přihlášce 
podle § 3, § 10, § 19, § 27 rozhodnutí o uznání 
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání 
(viz blíže výše v části Po stránce formální).  
 
Máme za to, že rozdílné zacházení založené 
výše uvedenými ustanoveními lze jen stěží 
odůvodnit naléhavým požadavkem obecného 
zájmu. Požadujeme proto § 3 odst. 2, § 10 
odst. 2, § 19 odst. 2 a § 27 odst. 2 vypustit, 
upravit tak, aby se nevztahovala beneficienty 
čl. 45 a čl. 49 SFEU, případně vysvětlit. 
 

  Závěr: 
 

Návrh bude po vypořádání shora 
uvedené připomínky plně slučitelný. 

 

Úřad na ochranu osobních 
údajů 

   

  Část sedmá vyhlášky není v souladu 
s legislativními pravidly vlády. 
 
Uplatní se členění podle článku 28 odst. 6 o 
členění novely podle legislativních pravidel 
vlády. 
 
 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno 
 
ÚOOÚ s vypořádáním připomínky 
souhlasí. 
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Ministerstva    

Ministerstvo dopravy    

 Doporučující K členění vyhlášky 
Upozorňujeme, že členění předloženého návrhu 
vyhlášky neodpovídá požadavkům, které na členění 
právního předpisu kladou legislativní pravidla 
vlády. Při úpravě materiálu je třeba zohlednit 
zejména čl. 28 odst. 6 legislativních pravidel vlády, 
podle něhož, upravuje-li právní předpis  
i jiné věci, než je novela právního předpisu, část 
první obsahuje právě úpravu jiných věcí, než je 
novela. V nadpisu části první je třeba uvést text, 
který vyjadřuje obsah právní úpravy jiných věcí než 
novely a který odpovídá příslušnému textu v názvu 
vyhlášky. Část druhá musí obsahovat výhradně 
novelu právního předpisu, tedy vyhlášky č. 
188/2009 Sb. 

Závěr: 
Navrhujeme upravit předložený materiál 
s ohledem na výše uvedenou doporučující 
připomínku. 

AKCEPTOVÁNO 
upraveno 

Ministerstvo financí    

 Doporučující 
 

1. K návrhu obecně:  
všechny zkoušky a jejich náležitosti, které se 
týkají lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, by 
podle našeho názoru měly být pro přehlednost 

VYSVĚTLENO 
Souhlasíme s názorem, že zkoušky a jejich 
náležitosti by měly být upraveny pro 
přehlednost pokud možno jedním 
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soustředěny do jednoho předpisu. To, že 
některé náležitosti upravuje zákon č. 95/2004 
Sb. a některé zůstaly ve vyhlášce č. 188/2009 
Sb., činí tuto oblast nepřehlednou. Alespoň do 
budoucna doporučujeme tento problém vyřešit 
tak, že všechny zkoušky a jejich náležitosti 
z této oblasti budou upraveny jedním 
předpisem. 

předpisem.  
Do budoucna se o takové řešení pokusíme. 
 
MF souhlasí  

 Doporučující 
 

Legislativně technické připomínky 
k předloženému návrhu:  
2. považujeme za nevhodné, aby název 

vyhlášky byl (odhlédneme-li od dodatku o 
novelizaci další vyhlášky) totožný se 
zkráceným názvem jiné vyhlášky. 

VYSVĚTLENO 
Jsme si vědomi uvedeného nedostatku, 
který lze vyřešit pouze rozdělením 
vyhlášky na dvě.  Název původní vyhlášky 
č. 188/2009 Sb. bude upraven tak, aby 
rovněž vystihoval zbývající obsah úpravy a  
její zkrácený název již nebyl totožný 
s názvem nové vyhlášky. 
 
MF souhlasí 

 Doporučující 
 

3. Důrazně doporučujeme rozdělit na dvě 
vyhlášky, z nichž jedna by obsahovala 
úpravu obsaženou v části první až šesté  
(+ účinnost) a druhá pouze novelu vyhlášky 
č. 188/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 
118/2018 Sb.  
Pokud by tato naše připomínka nebyla 
akceptována, tak je třeba vyhlášku členit na 
tři části, z nichž první bude obsahovat 
vlastní úpravu (tato část by se pak dále 
členila pomocí hlav), část druhou, která by 
obsahovala novelu vyhlášky č. 188/2009 
Sb., ve znění vyhlášky č. 118/2018 Sb., a 

VYSVĚTLENO   
Vzhledem k návaznosti na odůvodnění 
bude upraveno členění návrhu vyhlášky. 
 
MF souhlasí  
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část třetí, která by obsahovala účinnost (viz 
čl. 28 odst. 6 Legislativních pravidel vlády). 

 Doporučující 
 

4. K § 2 
V odstavci 1 větě druhé vložit slovo 
„stanoví“ za slova  
„v základních kmenech“. Dále dáváme na 
zvážení, zda by nebylo vhodnější nahradit 
slovo „není“ slovy „nesmí být“ před slovy 
„v pracovněprávním vztahu“. Tato 
připomínka se týká i dalších ustanovení v 
tomto kontextu (§ 18, 26). 

AKCEPTOVÁNO 
provedena jazyková korektura  
 
MF souhlasí 

 Doporučující 
 

5. K § 3 
V odstavci 4 větě první vyjádřit slovo „dvě“ 
číslovkou „2“. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno 
 
MF souhlasí 

 Doporučující 
 

6. K § 5 
V odstavci 2 v poznámce pod čarou č. 3 
neuvádět celou citaci znění zákona. V 
případě, že zákon již jednou citován byl 
(viz poznámku pod čarou č. 1), jeho název 
se při další citaci již neuvádí. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno 
 
MF souhlasí 

 Doporučující 
 

7. K § 7 
V odstavci 2 větě poslední vložit na konci 
věty tečku. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno 
 
MF souhlasí 

 Doporučující 
 

8. K § 35 
V názvu vyhlášky vložit slova „ve znění 
vyhlášky č. 118/2018 Sb.“, před slova „se 
mění takto:“. 
V bodě 2. v novelizovaném § 1 nahradit 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno 
 
MF souhlasí 

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



 10 

slova „Evropských společenství1)“ slovy 
„Evropské unie1)“ v souladu se stávajícím 
zněním Legislativních pravidel vlády. 

 Doporučující 
 

9. K § 36 
Datum nabytí účinnosti doporučujeme 
stanovit konkrétním datem – tento postup 
považujeme za přehlednější i uživatelsky 
přívětivější. 

VYSVĚTLENÍ 
Jsme si vědomi, že stanovení okamžiku 
nabytí účinnosti je přehlednější a 
uživatelsky přívětivější. Úpravu ještě 
zvážíme v návaznosti na legislativní 
proces.  
 
MF souhlasí 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

   

 Doporučující 
 

Obecně 
1. V předloženém návrhu právního předpisu 

doporučujeme provést jazykovou 
korekturu textu. Například v § 2 odst. 1 
větě druhé doporučujeme slovo 
„vzdělávaní“ nahradit slovem 
„vzdělávání“, za slovo „kmenech“ vložit 
slovo „stanoví“ a slovo „není“ nahradit 
slovy „nesmí být“.  

AKCEPTOVÁNO 
Jazykovou korekturu provedeme.  
 
MMR souhlasí 

 Doporučující 
 

2. Pokud jde o členění právního předpisu, 
doporučujeme postupovat v souladu 
s Legislativními pravidly vlády, a to 
zejména podle čl. 28 odst. 5, 6 a 8, jakožto 
i podle čl. 30 odst. 3 a 4. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno 
 
MMR souhlasí 

 Doporučující 
 

K části sedmé 
3. V § 35 doporučujeme úvodní větu části 

sedmé, v níž se mění vyhláška č. 188/2009 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno 
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Sb., o atestační zkoušce, závěrečné zkoušce 
certifikovaného kurzu a o postupu ověření 
znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, 
zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách 
lékařů, zubních lékařů a farmaceutů), ve 
znění vyhlášky č. 118/2018 Sb., upravit 
v souladu s čl. 64 odst. 1 Legislativních 
pravidel vlády. 

MMR souhlasí 

Ministerstvo průmyslu a 
obchodu 

   

 Doporučující 1. K návrhu vyhlášky obecně 
Upozorňujeme, že dle zavedené 
legislativní praxe se právní předpis, který 
obsahuje novely více právních předpisů, 
člení na části, přičemž každá část obsahuje 
novelu jednoho právního předpisu a 
přechodná ustanovení vztahující se 
k novelizovaným ustanovením právního 
předpisu se uvádí zpravidla v rámci téže 
části navrhovaného předpisu (podrobněji 
v čl. 28 LPV). Na základě uvedeného 
doporučujeme úpravu v navrhovaném 
členění materiálu, a to 
- za slova „ČÁST PRVNÍ“ vložit slova 

„Hlava I“,  
- nahradit slova „ČÁST DRUHÁ“ slovy 

„Hlava II“, totéž nahrazení 
doporučujeme až do části šesté, 
samozřejmě vždy tak, aby číslování 
navazovalo na předešlé označení nově 
vložené hlavy,   

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno 
 
MPO souhlasí 

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



 12 

doporučujeme slova „ČÁST SEDMÁ“ 
nahradit slovy „ČÁST DRUHÁ“, neboť tato 
část obsahuje novelu vyhlášky č. 188/2009 Sb. 

 Doporučující 2. K § 2 odst. 1 
Doporučujeme v uvedeném odstavci ve větě 
druhé za slova „základních kmenech“ vložit 
slovo „stanoví“, neboť bez slovesa věta 
postrádá smysl. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno 
 
MPO souhlasí 

 Doporučující 3. K ČÁSTI ŠESTÉ A SEDMÉ  
V souladu s čl. 30 odst. 3 LPV doporučujeme 
doplnit nadpis části šesté a sedmé (v případě 
akceptace naší připomínky č. 1 hlavy IV a 
části druhé). Navrhujeme přesunutí nadpisu § 
34 nad jeho označení a současně navrhujeme 
doplnění nadpisu části druhé ve znění: 
„Změna vyhlášky č. 188/2009 Sb., o 
atestační….“. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno 
 
MPO souhlasí 

 Doporučující 4. K § 35 
Upozorňujeme, že vyhláška č. 188/2009 Sb. 
byla již novelizována vyhláškou č. 118/2018 
Sb., z toho důvodu doporučujeme doplnění v § 
35, konkrétně za slova „farmaceutů),“ vložit 
slova „ve znění vyhlášky č. 118/2018 Sb.“. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno 
 
MPO souhlasí 

 Doporučující 5. K § 36 
Před § 36 doporučujeme vložit slova „ČÁST 
TŘETÍ“ a pod označení této části doplnit 
slovo „ÚČINNOST“. Uvedené doporučujeme 
s odkazem na čl. 28 odst. 6 písm. d) a čl. 30 
odst. 3 LPV 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno 

MPO souhlasí 
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Ministerstvo vnitra 
 

   

 Doporučující 
 

K § 2 odst. 1: 
 V úvodu věty druhé navrhujeme doplnit 
chybějící sloveso „stanoví“.  
Rovněž navrhujeme doplnit odkaz na 
poznámku pod čarou konkretizující 
předmětnou vyhlášku, který je nesystematicky 
umístěn až v § 3 odst. 2. 

AKCEPTOVÁNO 

Upraveno 

 

MV pokládá připomínky za vypořádané. 

 Doporučující K § 2 odst. 2: 
 Navrhujeme upřesnit, že členy komise 
jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví. 

AKCEPTOVÁNO 

Upraveno 

MV pokládá připomínky za vypořádané. 

 Doporučující K § 5 odst. 2, § 13 odst. 2, § 21 odst. 2 a § 29 
odst. 2: 
 Není zřejmé, z jakého důvodu lze 
z místa konání zkoušky vykázat pouze 
zdravotnické pracovníky. Domníváme se, že 
v případě narušování řádného průběhu zkoušky 
by měla být tato možnost vztažena i na další 
přítomné osoby (zaměstnanci ministerstva, 
zaměstnanci pověřené organizace). 

VYSVĚTLENO 

Bude upraveno, popřípadě vysvětleno 
v odůvodnění.  
Jde zejména o zdravotnické pracovníky, 
kteří se mohou zkoušky účastnit, ale 
v daný moment nejsou zkoušeni.  
MV pokládá připomínky za vypořádané. 

 Doporučující K § 10 až § 17: 
 Předmětná část blíže upravuje atestační 
zkoušku, postrádáme ustanovení  
o požadavcích na zkušební komisi. 

VYSVĚTLENO 

Atestační zkoušku upravuje již zákon  
č. 95/2004 Sb. a pro její úpravu 
podzákonným právním předpisem není 
zákonné zmocnění. Současně jsme se 
přiklonili, v souladu s čl. 46 LPV, 
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nepřejímat ustanovení obsažené 
v zákoně č. 95/2004 Sb.  
 
MV pokládá připomínky za vypořádané. 

 Doporučující K § 19 odst. 4: 
 V rámci ustanovení je odkazováno na 
prováděcí právní předpis upravující nástavbové 
obory, doporučujeme v poznámce pod čarou 
předmětný předpis konkretizovat. 

NEAKCEPTOVÁNO 

Jde o normativní odkaz, který podle 
našeho názoru umožňuje dostatečně 
jednoznačné určení tohoto právního 
předpisu.  

MV pokládá připomínky za vypořádané. 

 
 

 Připomínky legislativně technické a 
formálního charakteru: 

 

  K § 3 odst. 1: 
 Navrhujeme doplnit čárku před slovo 
„nejpozději“. 

AKCEPTOVÁNO 

Upraveno 

MV pokládá připomínky za vypořádané. 

  K § 3 odst. 4, § 5 odst. 1, § 10 odst. 4, § 13 
odst. 1, § 19 odst. 1, § 19 odst. 4, § 21  
odst. 1, § 25 odst. 1, § 27 odst. 1, § 27 odst. 4, 
§ 29 odst. 1, § 33 odst. 1 a § 34 odst. 2: 
 Slova „popřípadě pověřená organizace“ 
by měla být oddělena čárkami z obou stran. 

AKCEPTOVÁNO  

Upraveno 

MV pokládá připomínky za vypořádané. 

  K § 7 odst. 2: 
 Upozorňujeme na chybějící tečku na 
konci textu odstavce 2. 

AKCEPTOVÁNO  

Upraveno 

MV pokládá připomínky za vypořádané. 
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  K § 13 odst. 4: 
 Před slovy „i z části praktické“ 
navrhujeme umístit čárku. 

AKCEPTOVÁNO  

Upraveno 

MV pokládá připomínky za vypořádané. 

Ministerstvo zemědělství    

 
 

Doporučující Návrhem dochází ke zrušení většiny 
ustanovení vyhlášky č. č. 188/2009 Sb., o 
atestační zkoušce, závěrečné zkoušce 
certifikovaného kurzu a o postupu ověření 
znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, 
zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách 
lékařů, zubních lékařů a farmaceutů), ve znění 
vyhlášky č. 118/2018 Sb.  
V této vyhlášce zůstane zachována pouze 
úprava postupu ověření znalostí českého 
jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a 
farmaceutů, přičemž je měněn rovněž název 
vyhlášky tak, aby odpovídal jejímu novému 
obsahu.  
Pokud již předkladatel přistoupil k tomu, že se 
úprava zkoušek a ověřování znalostí českého 
jazyka rozdělí, měl podle našeho názoru 
přistoupit k vydání dvou nových vyhlášek a 
zrušení vyhlášky stávající. Zvolené řešení 
nepovažujeme z legislativního hlediska za 
příliš vhodné a pro adresáty právní normy 
přehledné.  
  

VYSVĚTLENO 
Souhlasíme s názorem, že rozdělení úpravy 
zkoušek a ověřování znalostí českého 
jazyka není vhodné z legislativního 
hlediska ani nepřispívá k přehlednosti pro 
samotné adresáty právní normy.  
Předkladatel má v úmyslu zpracovat novou 
úpravu ověřování znalosti českého jazyka, 
jejíž věcný obsah dosud není dokončen, 
proto nebylo přistoupeno k vydání druhé 
zcela nové vyhlášky.   
 
MZE pokládá připomínku za vypořádanou. 
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Ministerstvo životního 
prostředí 

   

 Doporučující V ustanovení § 2 doporučujeme slova 
„komise“ nahradit slovy „zkušební komise“. 
Tutéž úpravu provést v § 18 a 26 (včetně 
nadpisů). Alternativou je zavedení legislativní 
zkratky „komise“ v § 1 písm. a). 

 
Odůvodnění: Dle příslušného zákonného 
zmocnění má ministerstvo zdravotnictví 
vyhláškou stanovit složení „zkušební komise“, 
nikoli pouze „komise“. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno 
 
MZP s vypořádáním souhlasí. 

Kraje    

Kraj vysočina    

 
Zásadní 1. Připomínka k § 7 odst. 1: 

Navrhujeme v § 7 odst. 1 stanovit delší 
lhůtu.  

Je-li stanovena lhůta 60 dní, reálně hrozí, že 
uchazeči nebudou z kapacitních důvodů 
schopni praktickou část složit. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

VYSVĚTLENO 
Na základě projednání připomínek 
z připomínkového řízení bude zkouška  po 
ukončení vzdělávání v základním kmeni 
mít podobu praktické zkoušky.  Proto v § 7 
odst. 1 již není třeba délku lhůty řešit.  
 
Termíny zkoušek jsou navrhovány 
lékařskými fakultami. S ohledem na počet 
lékařských fakult a jejich zkušenost 
s odhadem nutných kapacit, se 
nedomníváme, že by k uvedené situaci  
mohlo dojít. 
 
Připomínkovém místo s vypořádáním 
souhlasí.  
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Zásadní 2. Připomínka k § 15 odst. 1: 

Navrhujeme v § 15 odst. 1 stanovit delší 
lhůtu.  
Je-li stanovena lhůta 60 dní, reálně hrozí, že 
uchazeči nebudou z kapacitních důvodů 
schopni praktickou část složit. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

VYSVĚTLENO 
Termíny zkoušek jsou navrhovány 
lékařskými fakultami. S ohledem na počet 
lékařských fakult a jejich zkušenost 
s odhadem nutných kapacit, se 
nedomníváme, že by k uvedené situaci  
mohlo dojít.  
 
Připomínkovém místo s vypořádáním 
souhlasí.  

 
Zásadní 3. Připomínka k § 15 odst. 2: 

V § 15 odst. 2 písm. a) návrhu vyhlášky je 
dáno najisto, že praktické zkoušky např. pro 
obor chirurgie, budou probíhat na konkrétním 
pracovišti, pracovištích. Z kapacitních důvodů 
by bylo obtížné termíny dodržet. 
Navrhujeme proto ustanovení upravit.  
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

VYSVĚTLENO 
Ustanovení § 15 odst. 2 písm. a) návrhu se 
týká termínu testu. Připomínka není jasná, 
navíc neobsahuje návrh případné úpravy.  
 
Uvádíme, že na základě projednání 
uplatněných připomínek je § 15 odst. 2 
upraven takto:  
„(2)  Pokud teoretická část atestační 
zkoušky zahrnuje test, koná se v den konání 
teoretické části atestační zkoušky a 
předchází její ústní části“. 
(viz též připomínka Koordinační rady 
lékařských fakult). 
 
Připomínkovém místo s vypořádáním 
souhlasí.  
 

Pardubický kraj    

 Doporučující Text věty druhé odstavce 1 § 2 návrhu 
vyhlášky doporučujeme upravit a doplnit takto:  

AKCEPTOVÁNO 
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 Pokud vyhláška upravující vzdělávání 
v základních kmenech stanoví, že zkouška po 
ukončení vzdělávání v základním kmeni 
obsahuje také praktickou část, nejméně 1 ze 
členů komise není v pracovněprávním vztahu 
k poskytovateli zdravotních služeb, u kterého 
praktická část zkoušky probíhá 

Doplněno 

 

    

Česká lékařská komora    

 Zásadní Připomínka k ust. § 2 odst. 1 
Česká lékařská komora trvá na paritním 
zastoupení České lékařské komory, odborných 
společností a pověřené organizace ve zkušební 
komisi pro zkoušku po ukončení vzdělávání 
v základním kmeni. Současně trvá na 
jednotném principu obsazení zkušebních 
komisí v celém návrhu vyhlášky, a to 
v rozsahu ust. § 18 odst. 1 věty první návrhu 
vyhlášky.  
Ust. § 2 odst. 1 věta první nově zní: „Komise 
pro daný termín zkoušky po ukončení 
vzdělávání v základním kmeni má nejméně 3 
členy, z nichž jeden člen je jmenován na návrh 
příslušné odborné společnosti a současně je 
členem příslušné akreditační komise a jeden 
člen, který byl jmenován na návrh České 
lékařské komory, České stomatologické komory 
nebo České lékárnické komory.“ 
Zásadní připomínka 

 NEAKCEPTOVÁNO 
Způsob obsazení konkrétních zkušebních 
komisí je sjednocen i pro ostatní zkoušky 
tak, jak bylo uvedeno v návrhu vyhlášky 
předložené do připomínkového řízení 
u zkušební komise pro zkoušku po 
základním kmeni. Jelikož členství v ČLK 
je povinné, bude vždy ve zkušebních 
komisích zastoupena. 
(viz obdobně u § 26 odst. 1 vyhlášky) 
 
ČLK trvá na připomínce. 
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  Připomínka k ust. § 3 odst. 1 
Česká lékařská komora požaduje, aby nedílnou 
součástí přihlášky ke zkoušce po ukončení 
vzdělávání v základním kmeni bylo i potvrzení 
zaměstnavatele o rozsahu pracovněprávního 
vztahu, které může být nahrazeno například 
kopií pracovní smlouvy, a to z důvodu 
jednoznačného prokázání splnění 
požadovaných podmínek. Komora má za to, že 
se jedná o zásadní doklad, který by měl být 
nedílnou součástí přihlášky, která má 
vypovídací hodnotu i pro samotné MZ ČR. 
Ust. § 3 odst. 1 věta první nově zní: „Uchazeč 
podává přihlášku ke zkoušce po ukončení 
vzdělávání v základním kmeni společně 
s dokladem o pracovněprávním vztahu 
v akreditovaném zařízení, v němž vzdělávání 
v základním kmeni absolvoval, ministerstvu, 
popřípadě pověřené organizaci nejpozději 90 
dnů před termínem zkoušky po ukončení 
vzdělávání v základním kmeni.“ 
Zásadní připomínka 

NEAKCEPTOVÁNO  
 
Informace o rozsahu týdenní pracovní 
doby při absolvování odborné praxe je 
standardní součástí formuláře přihlášky k 
atestační zkoušce. Formulář přihlášky ke 
zkoušce po základním kmeni bude 
vycházet z tohoto vzoru. Formulář by měl 
být podle navrhovaného znění potvrzován 
statutárním zástupcem subjektu, kde byla 
praxe absolvována. Domníváme se, že toto 
opatření je dostačující. 
 
ČLK trvá na připomínce. 
 

  Připomínka k ust. § 4 odst. 1 
Česká lékařská komora doporučuje doplnit 
druhou větu o informaci o místu konání 
zkoušky. 
Ust. § 4 odst. 1 věta druhá nově zní: Termíny a 
místa konání zkoušek po vzdělávání 
v základním kmeni pro následující kalendářní 
rok zveřejní ministerstvo na svých 

AKCEPTOVÁNO  
Spolu s informací o termínu konání 
zkoušky bude zveřejňováno i její místo. 
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internetových stránkách vždy do 31. prosince. 
Doporučující připomínka 

  Připomínka k ust. § 10 odst. 1 
Česká lékařská komora požaduje, aby nedílnou 
součástí přihlášky k atestační zkoušce bylo i 
potvrzení zaměstnavatele o rozsahu 
pracovněprávního vztahu, které může být 
nahrazeno například kopií pracovní smlouvy, a 
to z důvodu jednoznačného prokázání splnění 
požadovaných podmínek. Komora má za to, že 
se jedná o zásadní doklad, který by měl být 
nedílnou součástí přihlášky, která má 
vypovídací hodnotu i pro samotné MZ ČR. 
Ust. § 10 odst. 1 věta první nově zní: „Uchazeč 
podává přihlášku k atestační zkoušce společně 
s dokladem o pracovněprávním vztahu 
v akreditovaném zařízení, v němž specializační 
vzdělávání absolvoval, ministerstvu, popřípadě 
pověřené organizaci nejpozději 90 dnů před 
termínem zkoušky po ukončení vzdělávání 
v základním kmeni.“ 
Zásadní připomínka 

NEAKCEPTOVÁNO 
Informace o rozsahu týdenní pracovní 
doby při absolvování odborné praxe je 
standardní součástí formuláře přihlášky 
k atestační zkoušce. 
 
ČLK trvá na připomínce. 
 

  Připomínka k ust. § 11 odst. 1 
Česká lékařská komora doporučuje doplnit 
druhou větu o informaci o místu konání 
zkoušky. 
Ust. § 4 odst. 1 věta druhá nově zní: Termíny a 
místa konání atestačních zkoušek pro 
následující kalendářní rok zveřejní 
ministerstvo na svých internetových stránkách 

AKCEPTOVÁNO  
Spolu s informací o termínu konání 
zkoušky bude zveřejňováno i její místo. 
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vždy do 31. prosince. 
Doporučující připomínka 

  Připomínka k ust. § 19 odst. 1 
Česká lékařská komora požaduje, aby nedílnou 
součástí přihlášky k závěrečné zkoušce 
nástavbového oboru bylo i potvrzení 
zaměstnavatele o rozsahu pracovněprávního 
vztahu, které může být nahrazeno například 
kopií pracovní smlouvy, a to z důvodu 
jednoznačného prokázání splnění 
požadovaných podmínek. Komora má za to, že 
se jedná o zásadní doklad, který by měl být 
nedílnou součástí přihlášky, která má 
vypovídací hodnotu i pro samotné MZ ČR. 
Ust. § 3 odst. 1 věta první nově zní: „Uchazeč 
podává přihlášku k závěrečné zkoušce 
nástavbového oboru společně s dokladem o 
pracovněprávním vztahu v akreditovaném 
zařízení, v němž vzdělávání absolvoval, 
ministerstvu, popřípadě pověřené organizaci 
nejpozději 90 dnů před termínem zkoušky po 
ukončení vzdělávání v základním kmeni.“ 
Zásadní připomínka 

NEAKCEPTOVÁNO 
Informace o rozsahu týdenní pracovní 
doby při absolvování odborné praxe je 
standardní součástí formuláře přihlášky 
k atestační zkoušce. 
 
ČLK trvá na připomínce. 
 

  Připomínka k ust. § 20 odst. 1 
Česká lékařská komora doporučuje doplnit 
druhou větu o informaci o místu konání 
zkoušky. 
Ust. § 4 odst. 1 věta druhá nově zní: Termíny a 
místa konání závěrečných zkoušek 
nástavbového oboru pro následující kalendářní 

AKCEPTOVÁNO  
Spolu s informací o termínu konání 
zkoušky bude zveřejňováno i její místo. 
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rok zveřejní ministerstvo na svých 
internetových stránkách vždy do 31. prosince. 
Doporučující připomínka 
 

  Připomínka k ust. § 26 odst. 1 
Česká lékařská komora trvá na paritním 
zastoupení České lékařské komory, odborných 
společností a pověřené organizace ve zkušební 
komisi pro závěrečnou zkoušku funkčního 
kurzu. Současně trvá na jednotném principu 
obsazení zkušebních komisí v celém návrhu 
vyhlášky, a to v rozsahu ust. § 18 odst. 1 věty 
první návrhu vyhlášky.  
Ust. § 2 odst. 1 věta první nově zní: „Komise 
pro daný termín závěrečné zkoušky funkčního 
kurzu má nejméně 3 členy, z nichž jeden člen je 
jmenován na návrh příslušné odborné 
společnosti a současně je členem příslušné 
akreditační komise a jeden člen, který byl 
jmenován na návrh České lékařské komory, 
České stomatologické komory nebo České 
lékárnické komory.“ 
Zásadní připomínka 

NEAKCEPTOVÁNO 
Způsob obsazení konkrétních zkušebních 
komisí je sjednocen i pro ostatní zkoušky 
tak, jak bylo uvedeno v návrhu vyhlášky 
předložené do připomínkového řízení 
u zkušební komise pro zkoušku po 
základním kmeni. Jelikož členství v ČLK 
je povinné, bude vždy ve zkušebních 
komisích zastoupena. 
(viz obdobně u § 2 odst. 1 vyhlášky) 
 
ČLK trvá na připomínce. 
 
 
 
 
 
 
 

  Připomínka k ust. § 28 odst. 1 
Česká lékařská komora doporučuje doplnit 
druhou větu o informaci o místu konání 
zkoušky. 
Ust. § 4 odst. 1 věta druhá nově zní: Termíny a 
místa konání závěrečných zkoušek funkčního 
kurzu pro následující kalendářní rok zveřejní 

AKCEPTOVÁNO  
Spolu s informací o termínu konání 
zkoušky bude zveřejňováno i její místo 
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ministerstvo na svých internetových stránkách 
vždy do 31. prosince. 
Doporučující připomínka 

ČLK  Připomínky České lékařské komory 
k platnému znění vyhlášky  
č. 188/2009 Sb.  

 

 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 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 

NEAKCEPTOVÁNO 
Připomínka je nad rámec změn, které byly 
předmětem připomínkového řízení. 
 
ČLK trvá na připomínce. 
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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 způsobilost v daném 
specializačním oboru k výkonu zdravotnického 
povolání a nejméně 1 člen je zástupce 

NEAKCEPTOVÁNO 
Připomínka je nad rámec změn, které byly 
předmětem připomínkového řízení. 
 
ČLK trvá na připomínce. 
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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.  

NEAKCEPTOVÁNO 
Připomínka je nad rámec změn, které byly 
předmětem připomínkového řízení. 
 
ČLK trvá na připomínce. 
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Sekce mladí lékaři České 
lékařské komory 

   

 Zásadní K § 2 odst. 1 
§ 2 

Zkušební komise pro zkoušku po ukončení 
vzdělávání v základním kmeni 
(1) Komise pro daný termín zkoušky po 

ukončení vzdělávání v základním kmeni má 
nejméně 3 členy, které vybere pověřená 
organizace ze seznamu členů komisí pro 
zkoušku po ukončení vzdělávání v základním 
kmeni pro příslušný základní kmen. Seznam 
členů komisí na další kalendářní rok 
zveřejní ministerstvo nebo pověřená 
organizace na svých webových stránkách do 
30. listopadu. Pokud vyhláška upravující 
vzdělávání v základních kmenech, že zkouška 
po ukončení vzdělávání v základním kmeni 
obsahuje také praktickou část, Nejméně 1 ze 
členů komise není v pracovněprávním vztahu k 
poskytovateli   zdravotních služeb, u kterého 
praktická část zkouška probíhá.  O složení 
každé komise pro zkoušku po ukončení 
vzdělávání v základním kmeni pro daný termín 
a příslušný základní kmen informuje pověřená 
organizace ministerstvo 30 dní před termínem 
zkoušky po ukončení vzdělávání v základním 
kmeni. 

• Připomínka zásadní. v současné době 
jsou aktualizované seznamy špatně 
dostupné 

AKCEPTOVÁNO částečně 
 
Zkouška po ukončení vzdělávání 
v základním kmeni bude probíhat jen 
v podobě praktické zkoušky. 
 
Bude navýšen počet termínů pro vykonání 
zkoušky. (k tomu viz připomínka k § 4).  
 
Lhůta pro zveřejnění členů komisí nemá 
vliv na termíny zkoušek.  
 
Seznam členů komisí bude zveřejňován 
v dostatečném předstihu pro případné 
termíny vyhlášené začátkem roku. 
 
Připomínkové místo nemá k vypořádání 
připomínky.  
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• Zkouška by měla být vždy praktická 
 Zásadní K § 3 odst. 1 

§ 3 
Přihláška ke  zkoušce po ukončení 

vzdělávání v základním kmeni 
(1) Uchazeč podává přihlášku ke 

zkoušce po ukončení vzdělávání v základním 
kmeni ministerstvu, popřípadě pověřené 
organizaci nejpozději 90 dnů před termínem 
zkoušky po ukončení vzdělávání v základním 
kmeni. Statutární orgán akreditovaného 
zařízení, v němž uchazeč jako v posledním 
akreditovaném zařízení uskutečňoval 
vzdělávání v základním kmeni, na základě 
vyjádření školitele nebo garanta příslušného 
oboru potvrdí uchazeči správnost údajů 
uvedených v přihlášce svým podpisem. 
Statutární orgán akreditovaného zařízení může 
v případě pochybností o průběhu 
specializačního vzdělávání požádat o vyjádření 
všechny garanty oboru nebo školitele v 
příslušném oboru, kteří se účastnili vzdělávání 
v základním kmeni uchazeče. Pokud uchazeč 
nemá 90 dní před termínem zkoušky 
ukončeny veškeré náležitosti vzdělávání a je 
předpoklad, že vzdělávání den před 
termínem zkoušky po ukončení vzdělávání v 
základním kmeni dokončí, připojí k 
přihlášce k závěrečné zkoušce po ukončení 
vzdělávání v základním kmeni čestné 
prohlášení o dokončení vzdělávání v 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ  
 
Lhůta pro podání přihlášky je stanovena 
tak, že přihlášku bude možné podat 
nejpozději 60 dnů před vyhlášeným 
termínem zkoušky.  
S ohledem na termíny stanovené správním 
řádem je možné zkrátit termín pouze na 60 
dní. 
 
Připomínkové místo nemá k vypořádání 
připomínky. 
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základním kmeni v termínu před zkouškou 
s potvrzením od školitele školitele nebo 
garanta příslušného oboru. Ke zkoušce poté 
doloží prohlášení o ukončení vzdělávání v 
základním kmeni s potvrzením statutárního 
orgánu akreditovaného zařízení, v němž 
uchazeč jako v posledním akreditovaném 
zařízení uskutečňoval vzdělávání v 
základním kmeni. 
• připomínka zásadní, která má výrazný vliv 

na délku vzdělávání a tím pádem i na 
kompetence lékař, právní odpovědnost a 
finanční ohodnocení za práci!!! 

• POKUD NEBUDE AKCEPTOVÁNA JE 
VARIANTOU ZKRÁTIT TERMÍN NA 30 
DNÍ PŘED TERMÍNEM ZKOUŠKY 

 Doporučující K § 4 odst. 1 
§ 4 

Termín a místo konání  zkoušky po 
ukončení vzdělávání v základním kmeni 

(1) Zkouška po ukončení vzdělávání v 
základním kmeni se koná v termínech, které 
stanoví ministerstvo na základě návrhu 
pověřené organizace pro jednotlivé základní 
kmeny; ministerstvo stanoví nejméně 4 
termíny pro každý základní kmen na příslušný 
kalendářní rok. Termíny zkoušek po 
vzdělávání v základním kmeni pro následující 
kalendářní rok zveřejní ministerstvo na svých 
internetových stránkách vždy do 30. listopadu. 
• Zkoušku po ukončení vzdělávání v 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ  
  
Ministerstvo stanoví nejméně 2 termíny 
pro každou pověřenou organizaci. Celkově 
dojde k navýšení počtu termínů. Současně 
došlo ke zkrácení minimální lhůty pro 
přihlášení ke zkoušce na 60 dní před 
vyhlášeným termínem zkoušky (viz k § 3 
návrhu).  
Není tak nutné stanovit dřívější termín 
zveřejnění.  
 
Připomínkové místo nemá k vypořádání 
připomínky. 
 

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



 30 

základním kmeni bude vykonávat dle 
rozsahu kmenů velký počet lékařů, proto 
je nutné, aby termíny byli realisticky 
zvládnutelné i kapacitně a neprodlužovalo 
se tak vzdělávání jen kvůli kapacitě 
zkušebních komisí. 4 zkoušky za rok je 
připomínky zásadní a nepodkročitelná. 

• Termíny zveřejněné do 30. listopadu je 
připomínka doporučující, aby se mohly 
zkoušky vypsat například i na únor nebo 
březen. 

 Zásadní K § 5 odst. 1 
§ 5 

Obsah a průběh zkoušky po ukončení 
vzdělávání v základním kmeni 
(1) Ministerstvo, popřípadě pověřená 

organizace zveřejní na svých internetových 
stránkách seznam zkušebních otázek a 
doporučené literatury ke zkoušce po ukončení 
vzdělávání v základním kmeni k jednotlivým 
základním kmenům platných na následující 
kalendářní rok a to do 30. listopadu. 
• připomínka zásadní - v průběhu času se 

zkušební otázky mohou změnit, termín 
odpovídá předchozímu § 

AKCEPTOVÁNO částečně 
 
Bude uvedeno, že jde o zkušební okruhy 
platné na následující kalendářní rok. Jejich 
zveřejnění bude jednotné, a to 31. prosinci.  
 
Připomínkové místo nemá k vypořádání 
připomínky. 

 Zásadní K § 5 odst. 4 
(4) Zkouška po ukončení vzdělávání v 

základním kmeni se skládá z části teoretické, a 
pokud tak stanoví vyhláška upravující 
vzdělávání v základních kmenech2), i z části 

AKCEPTOVÁNO  
Zkouška po ukončení vzdělávání 
v základním kmeni má podobu praktické 
zkoušky. V rámci zkoušky mohou členové 
zkušební komise položit uchazeči otázky 
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praktické. Zkouška po ukončení vzdělávání v 
základním kmeni všeobecné praktické lékařství 
se skládá pouze z praktické části, stanoví-li tak 
vyhláška upravující vzdělávání v základních 
kmenech2).  
• Zkouška po ukončení vzdělávání v 
základním kmeni je zcela zásadním ověřením 
schopností a znalostí lékaře pracovat 
samostatně a odhadnout situaci, zda daný 
lékařský problém lze vyřešit pod dohledem 
nebo dozorem. Lékař bez praktické zkoušky by 
neměl být zařazen do ústavních pohotovostních 
služeb a ambulantních provozů bez odborného 
dozoru!!! 

ověřující teoretické znalosti. 
 
Připomínkové místo nemá k vypořádání 
připomínky. 
 
Na základě výhrady Koordinační oborové 
rady lékařských fakult zní ustanovení § 5 
odst. 6 takto:  
„(6) Zkouška po ukončení vzdělávání 
v základním kmeni je prakticky zaměřená a 
v jejím průběhu mohou členové zkušební 
komise klást uchazeči doplňující otázky 
ověřující jeho teoretické znalosti.“. 

 Zásadní K § 6 odst. 1 
§ 6 

Praktická část zkoušky po ukončení 
vzdělávání v základním kmeni 

(1) Pokud zkouška po ukončení 
vzdělávání v základním kmeni zahrnuje 
praktickou část, je její obsah stanoven 
vyhláškou upravující vzdělávání v základních 
kmenech2). Praktická zkouška po ukončení 
vzdělávání v základním kmeni se skládá z 
pohovoru s pacientem, klinickým 
vyšetřením, návrhem diagnostických 
vyšetření a stanovením plánu léčby. U oborů 
s ambulantním provozem je preferováno 
vyšetření ambulantních pacientů. U 
neklinických oborů se zkouška skládá z 
vyhodnocení jednoho případu svého oboru.  

NEAKCEPTOVÁNO 
Obsah praktické zkoušky vychází 
z aktuálně platné legislativy (viz vyhláška 
č. 221/2018 Sb.) 
 
Připomínkové místo nemá k vypořádání 
připomínky. 
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• Zásadní připomínka viz předchozí §  
  K § 7 odst. 1 

§ 7 
Teoretická část zkoušky po ukončení 
vzdělávání v základním kmeni 
(1) K teoretické části zkoušky 

přistupuje uchazeč nejpozději do 30 
kalendářních dnů od složení praktické části 
zkoušky po ukončení vzdělávání v základním 
kmeni, pokud je praktická část zkoušky po 
ukončení vzdělávání v základním kmeni 
součástí zkoušky po ukončení vzdělávání v 
základním kmeni. 
• připomínka doporučující, aby se opět 

neprodlužovalo vzdělávání lékařů 

VYSVĚTLENO – upraveno jinak  
 
Na základě vypořádání uplatněných 
připomínek má zkouška po ukončení 
vzdělávání v základním kmeni jen podobu 
praktické zkoušky. 
 
Připomínkové místo nemá k vypořádání 
připomínky. 
 
Na základě výhrady Koordinační oborové 
rady lékařských fakult zní ustanovení § 5 
odst. 6 takto:  
„(6) Zkouška po ukončení vzdělávání 
v základním kmeni je prakticky zaměřená a 
v jejím průběhu mohou členové zkušební 
komise klást uchazeči doplňující otázky 
ověřující jeho teoretické znalosti.“. 

  K § 8 odst. 3 
(3) Pokud  je teoretická část zkoušky po 

ukončení vzdělávání v základním kmeni 
hodnocena výsledkem „neprospěl“, je zkouška 
po ukončení vzdělávání v základním kmeni 
hodnocena výsledkem „neprospěl“, ale 
uchazeč opakuje již jen teoretickou část 
zkoušky. 
• Připomínka zásadní. Není důvod 
opakovat celou zkoušku, pokud v praktické 
části uchazeč “prospěl” 

VYSVĚTLENO – upraveno jinak  
 
Na základě vypořádání uplatněných 
připomínek má zkouška po ukončení 
vzdělávání v základním kmeni jen podobu 
praktické zkoušky. 
 
 
Připomínkové místo nemá k vypořádání 
připomínky. 
 
Na základě výhrady Koordinační oborové 
rady lékařských fakult zní ustanovení § 5 
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odst. 6 takto:  
„(6) Zkouška po ukončení vzdělávání 
v základním kmeni je prakticky zaměřená a 
v jejím průběhu mohou členové zkušební 
komise klást uchazeči doplňující otázky 
ověřující jeho teoretické znalosti.“. 

 Zásadní K § 10 odst. 1 
§ 10 

Přihláška k atestační zkoušce 
(1) Uchazeč podává přihlášku k 

atestační zkoušce ministerstvu, popřípadě 
pověřené organizaci nejpozději 90 dnů před 
termínem atestační zkoušky. Statutární orgán 
akreditovaného zařízení, v němž uchazeč jako 
v posledním akreditovaném zařízení 
uskutečňoval specializační vzdělávání oboru 
atestační zkoušky, na základě vyjádření 
školitele nebo garanta příslušného oboru 
potvrdí uchazeči správnost údajů uvedených v 
přihlášce svým podpisem. Statutární orgán 
akreditovaného zařízení může v případě 
pochybností o průběhu specializačního 
vzdělávání požádat o vyjádření všechny 
garanty oboru nebo školitele v příslušném 
oboru, kteří se účastnili specializačního 
vzdělávání uchazeče. Pokud uchazeč nemá 90 
dní před termínem atestační zkoušky 
ukončeny veškeré náležitosti specializačního 
vzdělávání v daném oboru a je předpoklad, 
že vzdělávání den před termínem atestační 
zkoušky dokončí, připojí k přihlášce k 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ  
 
S ohledem na termíny stanovené správním 
řádem je možné zkrátit lhůtu pro přihlášení 
a stanovit nejzazší termín pro podání 
přihlášky pouze na 60 dní před 
vyhlášeným termínem zkoušky 
 
Připomínkové místo nemá k vypořádání 
připomínky. 
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atestační zkoušce čestné prohlášení o 
dokončení specializačního vzdělávání v 
daném oboru v termínu před zkouškou s 
potvrzením od školitele školitele nebo 
garanta příslušného oboru. Ke zkoušce poté 
doloží prohlášení o dokončení všech 
náležitostí specializačního vzdělávání v 
daném oboru s potvrzením statutárního 
orgánu akreditovaného zařízení, v němž 
uchazeč jako v posledním akreditovaném 
zařízení uskutečňoval specializační 
vzdělávání. 
• Připomínka opět zásadní, obzvlášť pokud 

zůstanou pouze 2 termíny atestačních 
zkoušek 

 Zásadní K § 11 odst. 1 
§ 11 

Termín a místo konání atestační zkoušky 
(1) Atestační zkouška se koná v 

termínech, které stanoví ministerstvo na 
základě návrhu pověřené organizace pro 
jednotlivé obory specializačního vzdělávání; 
ministerstvo stanoví nejméně 3 termíny pro 
každý obor na příslušný kalendářní rok. 
Termíny atestačních zkoušek pro následující 
kalendářní rok zveřejní ministerstvo na svých 
internetových stránkách vždy do 31. prosince. 
• Připomínka zásadní. Dosavadní termíny 
pro obsáhlé obory zcela nestačí. Obzvláště při 
opakování zkoušky.  

AKCEPTOVÁNO 
 
Připomínkové místo nemá k vypořádání 
připomínky. 
 
Na základě výhrady Koordinační oborové 
rady lékařských fakult bude současně § 9 
odst. 1 uvedeno, že „Ministerstvo stanoví 1 
termín na příslušný kalendářní rok pro 
specializační obory, do kterých je zařazeno 
ročně méně než 20 lékařů.“. 
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 Doporučující K § 13 odst. 1 
§ 13 

Obsah a průběh atestační zkoušky 
(1) Ministerstvo, popřípadě pověřená 

organizace zveřejní na svých internetových 
stránkách seznam zkušebních otázek a 
doporučené literatury k atestační zkoušce v 
jednotlivých oborech platný na následující 
kalendářní rok a to do 31. prosince. 
• Doporučující připomínka umožňující 

změny v atestačních otázkách. 

AKCEPTOVÁNO 
 
Připomínkové místo nemá k vypořádání 
připomínky. 

 Doporučující K § 13 – vložit nový odstavec 2 
(2) Atestační zkoušky se společně s 
uchazečem účastní i jeho školitel nebo osoba 
jím pověřená. Školitel není povinen být 
přítomen v průběhu testu je-li součástí 
teoretické části atestační zkoušky. 

• Připomínka důrazně doporučující. 
Školitelé jsou přímo odpovědni za 
vzdělávání svých školenců. 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
 
Účast školitele u atestační zkoušky 
upravuje § 21 odst. 3 zákona č. 95/2004 
Sb. 
 
Připomínkové místo nemá k vypořádání 
připomínky. 

 Doporučující K § 15 odst. 2 
(2) Pokud teoretická část atestační 

zkoušky zahrnuje test, přistupuje uchazeč 
a) k testu nejpozději do 20 kalendářních dnů 

od složení praktické části atestační zkoušky 
a  

b) k ústní části nejpozději do 20 kalendářních 
dnů od složení testu.  

• Doporučující připomínky. Není vhodné 

VYSVĚTLENO – upraveno jinak 
Z kapacitních důvodů není možné dále 
zkracovat. 
Na základě projednání uplatněných 
připomínek je § 15 odst. 2 upraven takto:  
„(2)  Pokud teoretická část atestační 
zkoušky zahrnuje test, koná se v den konání 
teoretické části atestační zkoušky a 
předchází její ústní části“. 
(viz též připomínka Koordinační rady 
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protahovat vzdělávání o další dva měsíce a 
30minut je minimální slušnost 

lékařských fakult). 
 
Připomínkové místo nemá k vypořádání 
připomínky. 

 Doporučující K § 15 odst. 4 
(4) Ústní část teoretické části atestační 

zkoušky spočívá v odpovědi na 3 odborné 
otázky, z nichž 1 je nahrazena obhajobou 
písemné práce, pokud je písemná práce na 
základě vzdělávacího programu součástí 
hodnocení u zkoušky. Otázky z ústní části 
teoretické části zkoušky si uchazeč vylosuje a 
zaznamenávají se do protokolu o atestační 
zkoušce. Po vylosování otázek poskytne 
atestační komise uchazeči přiměřený čas na 
přípravu odpovědí, nejméně však 30 minut. 
• Doporučující připomínky. Není vhodné 

protahovat vzdělávání o další dva měsíce a 
30minut je minimální slušnost 

AKCEPTOVÁNO 
 
Připomínkové místo nemá k vypořádání 
připomínky. 

 Zásadní K § 16 odst. 4  
(4) Pokud je teoretická část atestační 

zkoušky nebo její ústní část hodnocena 
výsledkem „neprospěl“, atestační zkouška je 
hodnocena výsledkem „neprospěl, ale 
uchazeč opakuje již jen teoretickou část 
zkoušky  
• Připomínka zásadní. Není důvod opakovat 

celou zkoušku, pokud v praktické části 
uchazeč “prospěl” 

AKCEPTOVÁNO – upraveno jinak 
 S ohledem na ponechání ústní zkoušky 
v teoretické části. 
 
Připomínkové místo nemá k vypořádání 
připomínky. 
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Mladí lékaři, z. s.    

  1. V § 3 (Přihláška ke zkoušce po 
ukončení vzdělávání v základním kmeni) se 
požaduje, aby uchazeč podal přihlášku až po 
90 dnech po ukončeních vzdělávání v 
základním kmeni a znemožňuje podání 
přihlášky ještě v průběhu vzdělávání.  
Navrhujeme, aby toto ohlášení nebo přihlášení 
na termín zkoušky mohlo být podáno už v 
průběhu vzdělávání s tím, že žadatel musí 
prokázat splnění podmínek daných zákonem 
14 dní před zkouškou, kdy už podává 
definitivní přihlášku. 
Odůvodnění: 
Tímto požadavkem se možnost vykonat 
zkoušku dále oddaluje a nejde tedy o zkoušku 
po 30 měsících od zahájení vzdělávání, ale po 
33 měsících a to v ideálním případě, že nebude 
uchazeč čekat na vhodný termín. S čekáním na 
termín to může být měsíců i 42, což výrazně 
prodlužuje délku doby k získání certifikátu a to 
není v zájmu nikoho - ani lékařů, ani jejich 
zaměstnavatelů, ani systému. Je to jenom lhůtě 
pro úředníky, aby mohli pohodlně vše vyřídit.  
Je to v rozporu se zněním zákona, který 
nezmocňuje k tomu, aby ve vyhlášce byly 
nějaké takové lhůty pro podání přihlášky a 
lhůta 90 dnů po skončení vzdělávání ke 
zkoušce je podle našeho mínění nepřiměřeně 
dlouhá. 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ  
S ohledem na termíny stanovené správním 
řádem je možné stanovit nejzazší termín 
pro přihlášení na 60 dní před vyhlášeným 
terminem zkoušky. 
 
Připomínkové místo nezaslalo k návrhu 
vypořádání stanovisko.  
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Pokud chce MZ vytvořit nějaký prostor k 
posouzení přihlášek, tak ať ustanoví institut 
"předběžné přihlášky", nebo například 
"ohlášení", kdy uchazeč dodá všechny 
dostupné podklady a definitivní přihlášení 
proběhne právě třeba do 30 dnů před 
termínem. MZ by mělo podle našeho názoru 
uvažovat nikoliv jak současný nevyhovující 
stav konzervovat, ale spíše, jak konstruktivně 
dosavadní systém změnit a vytvořit podmínky 
pro hladký průběh - včasné zkoušky u lékařů, 
kteří na tuto možnost již dva roky čekají a 
těmito nevyhovujícími vyhláškami možnost 
oddálí až na konec roku 2019, tedy 2,5 roku po 
schválení zákona. 

  2. Za nevyhovující považujeme následnou 
větu ve stejném odstavci § 3: odst. 1 " 
Statutární orgán akreditovaného zařízení, v 
němž uchazeč jako v posledním 
akreditovaném zařízení uskutečňoval 
vzdělávání v základním kmeni, na základě 
vyjádření školitele nebo garanta příslušného 
oboru potvrdí uchazeči správnost údajů 
uvedených v přihlášce svým podpisem. " 
Návrh: Důrazně doporučujeme, aby byl 
tento požadavek zrušen jak před zkouškou z 
kmene, tak před atestační zkouškou. 
Odůvodnění: 
To, aby přihlášku uchazeče podepisoval 
statutární orgán je opět požadavek nad rámec 
zákona, kterým MZ svévolně zavádí zcela 

NEAKCEPTOVÁNO 
Připomínka byla projednána a vysvětlena. 
 
Připomínkové místo nezaslalo k návrhu 
vypořádání stanovisko.   
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nadbytečné administrativní úkony a nakládá 
zbytečnou byrokracii na bedra lékařů, kteří by 
se spíše měli soustředit na přípravu a ne na 
"shánění" razítek od ředitelů nemocnic, které je 
stejně pouhou formalitou. Tento požadavek ale 
především není nikterak odůvodněn, není 
nikde uvedeno, proč je tak nezbytný. To by 
přitom mělo být podmínkou pro to, aby 
takovýto administrativní požadavek 
ministerstvo ustanovilo.  
Za správnost údajů uvedených v přihlášce 
přece ručí uchazeč, případně jeho školitel, a 
nikoliv ředitel nemocnice, kde zrovna lékař 
pracuje, ačkoliv přípravu třeba absolvoval v 
plně jiném zařízení! 
Formulace specifikující poslední pracoviště je 
navíc velmi nejasná. Pokud se tímto skutečně 
myslí poslední pracoviště, tak se může stát, že 
půjde o pracoviště, kde absolvoval uchazeč 
například poslední týdenní stáž, což jenom 
ukazuje na absurdnost tohoto zbytečného 
požadavku. 

  3. Analogická připomínka jako předchozí 
pak směřuje k § 10 dost. 1), kde je opět 
vyžadován podpis přihlášky statutárním 
orgánem před atestační zkouškou, který nemá 
oporu v zákoně. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Připomínka byla projednána a vysvětlena.  
 
Připomínkové místo nezaslalo k návrhu 
vypořádání stanovisko. 

  4. V § 3 odst. 4 se uvádí: Pokud vyhláška 
upravující vzdělávání v základních kmenech 
stanoví, že součástí teoretické části zkoušky po 
ukončení vzdělávání v základním kmeni je 

NEAKCEPTOVÁNO 
 Pověřené organizace musejí mít dostatek 
času zajistit oponenty. 
Současně je stanoven nejzazší termín pro 
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vypracování písemné práce, uchazeč připojí k 
přihlášce ke zkoušce po ukončení vzdělávání v 
základním kmeni dvě vyhotovení vypracované 
písemné práce.  
Navrhujeme, aby písemná práce byla dodána 
nejpozději 14 dní před termínem zkoušky. 
Nikoliv jako součást přihlášky 90 dnů před 
zkouškou.  
Jako kompromisní řešení lze uznat, pokud 
bude přihláška podávána 30 dní před termínem 
zkoušky, a pak součástí přihlášky ať je i 
odevzdání této písemné práce.  

přihlášení ke zkoušce, a to 60 dní před 
vyhlášeným termínem zkoušky (viz 
připomínka k § 3). 
 
Připomínkové místo nezaslalo k návrhu 
vypořádání stanovisko. 
 

  5. §4 odst. 1),  
Navrhujeme nejméně 3 termíny ročně. 
Odůvodnění: 2 termíny ročně jsou pro velkou 
část kmenů žalostně málo. 

AKCEPTOVÁNO 

  6. §7 odst. 3)  
Navrhujeme doplnit: Písemnou práci lze 
nahradit odborným článkem publikovaným v 
recenzovaném odborném časopise  

AKCEPTOVÁNO 

  7. §15 odst. 5)  
Navrhujeme: Písemná práce jako součást 
teoretické části atestační zkoušky může být 
nahrazena odborným článkem publikovaným v 
impaktovaném odborném časopise  

AKCEPTOVÁNO 

  8. §27  
Navrhujeme: Přihláška k funkčnímu kurzu ať 
se podává 30 dnů taktéž před termínem, 
nikoliv 90 dnů. 

AKCEPTOVÁNO 
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90 denní lhůta je případně akceptovatelná 
pouze pro atestační zkoušku. 

Koordinační rada lékařských 
fakult 

   

  Část druhá 
Zkouška po ukončení v základním kmeni § 
2 -9 
Nesouhlas, s výjimkou § 9 navrhujeme 
komplexní přepracování – návrh v příloze  
 
 

ČÁST DRUHÁ 
ZKOUŠKA PO UKONČENÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ V ZÁKLADNÍM 
KMENI  

§2 
Zkušební komise pro zkoušku po ukončení 

vzdělávání v základním po kmeni 
(1) Zkouška po ukončení vzdělávání 

v základním kmeni se koná před 
zkušební komisí. Členy komise pro 
zkoušku po ukončení vzdělávání 
v základním kmeni pro jednotlivé 
základní kmeny jmenuje a odvolává 
statutární zástupce pověřené 
organizace, resp. její součásti. Seznam 
členů zkušebních komisí zkoušek po 
ukončení vzdělávání v základním 
kmeni zveřejňuje pověřená organizace 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
V BODECH NÁVRHU: 
§ 3 odst. 1 – lhůta pro podání přihlášky 
§ 3 odst. 3 
§ 3 odst. 4 
 
 
Připomínkové místo nesouhlasí s 
 vypořádáním. 
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na webových stránkách.  
(2) Komise pro jednotlivé termíny je 

minimálně tříčlenná, přičemž jeden 
člen komise je zástupcem jiné pověřené 
organizace nebo její jiné součásti. 

(3) Členové komise si zvolí předsedu, 
pokud se opakovaná volba nezdařila, 
předseda se určí losem.  Předseda řídí 
jednání komise pro zkoušku po 
ukončení vzdělávání v základním 
kmeni a odpovídá za její činnost.  

 
§3 

Přihláška ke zkoušce po ukončení 
vzdělávání v základním kmeni 

(1) Uchazeč podává přihlášku pověřené 
organizaci, u které se zařadil do oboru 
specializačního vzdělávání 
s příslušným základním kmenem, 
nejméně 60 kalendářních dní před 
termínem zkoušky po kmeni. Správnost 
údajů uvedených v přihlášce stvrzuje 
svým vyjádřením a podpisy školitel a 
statutární zástupce akreditovaného 
zařízení. Přílohou podané přihlášky 
jsou kopie dokladů dle požadavků 
uvedených v přihlášce. 

(2) Pokud uchazeči byla ministerstvem 
započtena odborná praxe, popřípadě její 
část, absolvovaná v cizině nebo část 
doby studia absolvované v doktorském 
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studijním programu, uchazeč připojí 
k přihlášce ke zkoušce po ukončení 
vzdělávání v základním kmeni 
neověřenou kopii rozhodnutí 
ministerstva o tomto započtení. Toto 
rozhodnutí slouží jako potvrzení 
správnosti údajů uvedených v přihlášce 
podle odstavce 1. 

(3) Pokud pověřená organizace shledá, že 
údaje v přihlášce ke zkoušce po 
ukončení vzdělávání v základním 
kmeni nebo v jejích přílohách jsou 
neúplné nebo nečitelné, vyzve uchazeče 
ke zjednání nápravy.  

(4) Pokud pověřená organizace shledá, že 
uchazeč nesplňuje požadavky pro 
přístup ke zkoušce po ukončení 
vzdělávání v základním kmeni, 
vyrozumí o tom uchazeče. O nesplnění 
požadavků pro přístup ke zkoušce po 
ukončení vzdělávání v základním 
kmeni rozhodne ministerstvo.  

 
§4 

Termín a místo konání zkoušky po ukončení 
vzdělávání v základním kmeni 

(1) Zkoušky po kmeni se konají 
v termínech, které stanoví pověřená 
organizace.  

(2) Pověřená organizace stanoví termíny a 
místo konání zkoušky po ukončení 
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vzdělávání v základním kmeni tak, aby 
během kalendářního roku byly 
stanoveny minimálně 2 termíny (jarní a 
podzimní) pro každý základní kmen.  

(3) Termíny zkoušek po ukončení 
vzdělávání v základním kmeni zveřejní 
pověřená organizace na svých 
webových stránkách vždy k 31. 10. 
předcházejícího roku.  

(4) Celkový počet stanovených termínů se 
řídí aktuálním počtem lékařů 
zařazených v daném kmeni. Dle 
potřeby mohou být dodatečně 
stanoveny další termíny; pověřená 
organizace je bez zbytečného odkladu 
zveřejní na svých webových stránkách.  

(5) Zkouška v určeném termínu se koná i 
v případě jediného uchazeče. 

(6) Zkoušku ve vypsaném termínu 
pověřená organizace zruší, pokud se ve 
lhůtě 60 kalendářních dnů před 
termínem konání zkoušky nepřihlásí 
alespoň jeden uchazeč v příslušném 
základním kmeni. 

(7) Zkoušku po ukončení vzdělávání 
v základním kmeni skládá uchazeč 
vždy u pověřené organizace, resp. její 
součásti, u které je zařazen do oboru 
specializačního vzdělávání 
s příslušným základním kmenem. 
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§5 
Obsah a průběh zkoušky po ukončení 

vzdělávání v základním kmeni 
(1) Odbornou náplň zkoušky po ukončení 

vzdělávání v základním kmeni stanoví 
pověřené organizace, u nichž se lékaři 
zařazují do oborů specializačního 
vzdělávání a které zabezpečují zkoušku 
po kmeni, a to společně a po vzájemné 
dohodě tak, aby byla jednotná a 
v souladu s požadavky na vzdělávání 
v základním kmeni, stanovenými 
vyhláškou2). Jednotný soubor 
zkušebních otázek pro ústní část 
zkoušky a seznam doporučené 
literatury budou zveřejněny na 
webových stránkách všech pověřených 
organizací, u nichž se lékaři zařazují do 
oborů specializačního vzdělávání a 
které zabezpečují zkoušku po kmeni, a 
na webových stránkách ministerstva. 
Případné změny otázek a doporučené 
literatury je přípustné provádět pouze 
k 31. 12. kalendářního roku.  

(2) Zkouška po ukončení vzdělávání 
v základním kmeni je zaměřena na 
ověření základních znalostí uchazeče 
v rámci příslušného kmene a jeho 
schopností základní rozvahy ve vztahu 
k obsahové náplni příslušného kmene.  

(3) Zkouška po ukončení vzdělávání 
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v základním kmeni je přístupná pro 
zdravotnické pracovníky, oprávněné 
zaměstnance ministerstva a dále pro 
zaměstnance pověřené organizace, kteří 
konání zkoušky administrativně 
zajišťují, a to s výjimkou porady o 
výsledku zkoušky, která je neveřejná a 
které se účastní pouze členové komise 
pro zkoušku po ukončení vzdělávání 
v základním kmeni. 

(4) Před zahájením zkoušky po ukončení 
vzdělávání v základním kmeni uchazeč 
prokáže svou totožnost a předloží 
doklad o zaplacení úhrady nákladů 
spojených s organizací zkoušky. 
Skládá-li se zkouška po ukončení 
vzdělávání v základním kmeni z více 
částí, může být prokázání totožnosti 
požadováno při každé části zkoušky. 

(5) Zkouška po ukončení vzdělávání 
v základním kmeni se skládá z části 
teoretické, a pokud tak pro příslušný 
kmen stanoví vyhláška upravující 
vzdělávání v základních kmenech2), i 
z části praktické. Zkouška po ukončení 
vzdělávání v základním kmeni 
všeobecné praktické lékařství se skládá 
pouze z praktické části, stanoví-li tak 
vyhláška upravující vzdělávání 
v základních kmenech2). 
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§6 
Praktická část zkoušky po ukončení 

vzdělávání v základním kmeni 
(1) Pokud zkouška po ukončení vzdělávání 

v základním kmeni zahrnuje praktickou 
část, je její obsah stanoven vyhláškou 
upravující vzdělávání v základních 
kmenech2). 

(2) Praktická část zkoušky po ukončení 
vzdělávání v základním kmeni se koná 
v akreditovaném zařízení určeném 
příslušnou pověřenou organizací a 
předchází teoretické části zkoušky po 
kmeni. 

(3) Praktická část zkoušky po ukončení 
vzdělávání v základním kmeni se koná 
za účasti školitele z určeného 
akreditovaného zařízení a alespoň 
jednoho člena komise pro zkoušku po 
ukončení vzdělávání v základním 
kmeni, jmenovaného statutárním 
zástupcem pověřené organizace, resp. 
její součásti, která zkoušku po ukončení 
vzdělávání v základním kmeni pořádá.   

 
§7 

Teoretická část zkoušky po ukončení 
vzdělávání v základním kmeni 

(1) K teoretické části zkoušky přistupuje 
uchazeč nejpozději do 30 kalendářních 
dnů od složení praktické části zkoušky 
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po ukončení vzdělávání v základním 
kmeni, pokud je praktická část zkoušky 
součástí zkoušky po ukončení 
vzdělávání v základním kmeni. 

(2) Teoretická část zkoušky spočívá 
v odpovědi na tři otázky, z nichž jedna 
ověřuje praktické znalosti a dovednosti 
uchazeče v případě, že zkouška po 
ukončení vzdělávání v základním 
kmeni neobsahuje praktickou část. 
Otázky z teoretické části zkoušky si 
uchazeč vylosuje a zaznamenají se do 
protokolu o zkoušce po ukončení 
vzdělávání v základním kmeni. Po 
vylosování otázek poskytne komise pro 
zkoušku po ukončení vzdělávání 
v základním kmeni uchazeči přiměřený 
čas na přípravu odpovědí, nejméně 
však 15 minut. 

(3) V případě, že v teoretické části zkoušky 
nebyla odpověď na některou ze 
zadaných otázek dostačující, ale 
uchazeč neprokázal zásadní neznalosti, 
může komise pro zkoušku po ukončení 
vzdělávání v základním kmeni položit 
uchazeči doplňující otázku. Doplňující 
otázku lze položit pouze jednou 
v celém průběhu teoretické části 
zkoušky. Znění doplňující otázky se 
zaznamená do protokolu o zkoušce po 
ukončení vzdělávání v základním 
kmeni. 
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§8 
Hodnocení zkoušky po ukončení vzdělávání 

v základním kmeni 
(1) Jednotlivé části zkoušky po ukončení 

vzdělávání v základním kmeni a její 
celkový výsledek jsou hodnoceny 
„prospěl“ nebo „neprospěl“. 

(2) Pokud je praktická část zkoušky 
hodnocena výsledkem „neprospěl“, 
k teoretické části zkoušky se 
nepřistupuje a zkouška po ukončení 
vzdělávání v základním kmeni je 
hodnocena výsledkem „neprospěl“. 

(3) Pokud je teoretická část zkoušky 
hodnocena výsledkem „neprospěl“, je 
zkouška po ukončení vzdělávání 
v základním kmeni hodnocena 
„neprospěl“. 

(4) Komise pro zkoušku po ukončení 
vzdělávání v základním kmeni 
rozhoduje o výsledku zkoušky 
hlasováním. V případě nerozhodného 
výsledku hlasování rozhoduje hlas 
předsedy komise. 

(5) Hodnocení jednotlivých částí zkoušky a 
celkové hodnocení se zaznamená se do 
protokolu o zkoušce po ukončení 
vzdělávání v základním kmeni a 
v případě úspěšně vykonané zkoušky se 
zároveň provede záznam do průkazu 
odbornosti. 
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(6) Uchazeči, který úspěšně vykonal pouze 
praktickou část zkoušky a v teoretické 
části zkoušky neprospěl, je praktická 
část zkoušky uznána, pokud k 
úspěšnému vykonání teoretické části 
dojde do 2 let ode dne vykonání 
praktické části zkoušky. 

(7) Po úspěšném složení zkoušky po 
ukončení vzdělávání v základním 
kmeni vydá pověřená organizace 
certifikát o ukončení základního 
kmene. 

(8) Spisová dokumentace, týkající se 
zkoušky po ukončení vzdělávání 
v základním kmeni, zůstává uložena u 
pověřené organizace. 

                            §9 
Neúčast na zkoušce po ukončení vzdělávání 
v základním kmeni a odstoupení od zkoušky 

(1) Nemůže-li se uchazeč dostavit ke 
zkoušce po ukončení vzdělávání 
v základním kmeni v termínu, na který 
byl pozván, může pověřené organizaci 
svou neúčast omluvit. Za omluvu se 
považuje 
a) písemná omluva doručená před 

termínem konání zkoušky 
b) v případě závažného důvodu 

písemná omluva zaslaná 5 
kalendářních dnů po termínu konání 
zkoušky 
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c) odstoupení od zkoušky před jejím 
zahájením. 

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

(3) Pokud uchazeč odstoupí od praktické 
nebo teoretické části zkoušky po jejím 
zahájení nebo v jejím dalším průběhu, 
je tato část zkoušky hodnocena 
výsledkem „neprospěl“. 

(4) Uchazeči, který úspěšně vykonal pouze 
praktickou část zkoušky a omluvil se 
z teoretické části, je tato část uznána, 
pokud k úspěšnému vykonání 
teoretické části dojde do 2 let ode dne 
vykonání praktické části zkoušky. 

(5) Nedostaví-li se uchazeč ke zkoušce po 
ukončení vzdělávání v základním 
kmeni nebo její části bez omluvy, je 
zkouška po ukončení vzdělávání 
v základním kmeni nebo tato její část 
hodnocena výsledkem „neprospěl“. 

(6) Pokud uchazeč neprospěl u zkoušky, 
může opakovat zkoušku ve stejném 
kmeni nejvýše třikrát a nejdříve za 6 
měsíců ode dne neúspěšně vykonané 
zkoušky.  

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



 52 

  Část třetí  
Atestační zkouška § 10(odst. 1) 
Přihláška k atestační zkoušce  
 Navrhujeme podání přihlášky 60 dní před 
termínem atestační zkoušky. 
 
Je třeba mít na zřeteli ustanovení zákona 
95/2004 Sb., v platném znění - § 21, odst. 2 – 
předpokladem pro přihlášení ke zkoušce je 
splnění všech požadavků VP…  Předchozí 
právní úprava vyžadovala splnění všech 
povinností nejpozději 30 dní před zkouškou… 
Lhůta 90 dní se jeví příliš dlouhá, zejména 
z hlediska splnění předatestačních kurzů (viz 
níže), jakož i kvůli vlastnímu podání přihlášky 
především na jarní termín.    

AKCEPTOVÁNO 

  Část třetí  
Atestační zkouška 
§ 10 (odst. 1) Přihláška k atestační zkoušce  
Velkým problémem je otázka načasování 
předatestačního kurzu z daného oboru a 
samotné atestace. Čím blíže k atestaci, tím 
lépe. Uchazeči v tom mají několikerou výhodu:  
1. mají obsah kurzu v čerstvé paměti v době 
atestace;  2. dozví se opravdu poslední novinky 
z oboru; 3. spojí své předatestační volno (vč. 
případné kvůli atestaci nevybrané dovolené) 
s kurzem a zpravidla pak mají souvislé cca 2 
měsíce klidu na intenzivní přípravu. 
V minulosti bylo možno absolvovat kurz i jen 

NEAKCEPTOVÁNO – VYSVĚTLENÍ 
Pokud je předatestační kurz povinný, musí 
být splněn před podáním přihlášky  
ke zkoušce. 
Kurzy navíc pořádají samy pověřené 
organizace, které je mohou směřovat co 
nejblíže k termínům zkoušek. 
 
Byla zkrácena lhůta pro podání přihlášky 
na 60 dní – viz § 3 odst. 1 návrhu. 
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1-2 týdny před atestací, pak se to posunulo na 
cca 6 týdnů, kvůli podmínce splnění všech 
povinností 30 dní před atestací (což mnoho 
mladých lékařů kritizovalo) a nyní by to bylo 
de facto několik měsíců! 
Pokud by se ve vyhlášce objevil požadavek na 
absolvování tohoto kurzu více než 90 dnů před 
podáním přihlášky (tj. v reálu 4-8 měsíců před 
vlastní atestací!), vzbudí to extrémní nevoli 
mezi mladými lékaři a jejich naštvání na celý 
systém se ještě zvýší! To nelze dopustit – celý 
systém by to dále rozhoupalo, pozitivní trend 
v úbytku odchodů lékařů by se mohl opět 
obrátit v negativní. Je potřeba vyhlášky psáti 
též z pohledu vstřícnosti k mladým lékařům! 
Ideální by bylo ošetřit, aby uchazeč – pokud v 
době podání přihlášky k atestaci předatestační 
kurz ještě neabsolvoval – mohl doložit 
podanou a přijatou přihlášku na termín kurzu, a 
potvrzení o absolvování kurzu doložit 
k přihlášce dodatečně.  

  Část třetí  
Atestační zkouška 
§ 10  (odst. 1) Přihláška k atestační zkoušce  
Ustanovení o potvrzování správnosti údajů 
v přihlášce statutárním orgánem neřeší situaci, 
kdy lékař má část praxe absolvovanou v ČR a 
část v zahraničí (rozhodnutím MZ ČR 
uznanou!), leč ke dni podání přihlášky má 
zaměstnavatele v zahraničí. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno následujícím způsobem: 
Statutární orgán akreditovaného zařízení, 
v němž jako v posledním akreditovaném 
zařízení v České republice 
uskutečňoval…. 
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  Část třetí  
Atestační zkouška 
Přihláška k atestační zkoušce, § 10 (odst. 4) 
Větu „ministerstvo, popř. pověřená organizace 
předá vyhotovení písemné práce příslušné 
atestační komisi k vypracování oponentského 
posudku“ nahradit větou „ministerstvo, popř. 
pověřená organizace zajistí vypracování 
oponentského posudku“.   
Formulace uvedená v předloženém návrhu 
právního předpisu jde zbytečně do detailu, je 
možno ponechat na pověřené organizaci, 
jakým způsobem vypracování posudku zajistí – 
v praxi s tímto nikdy nevznikaly problémy. 
Navíc z připomínkované formulace by bylo 
možné dovodit, že oponentský posudek má 
vypracovat atestační komise. To by bylo nejen 
problematické v případě většího počtu 
zkoušených uchazečů, ale hlavně to není 
nezbytně nutné. Posudek je pomůckou pro 
obhajobu práce, a nic nebrání tomu, aby byl 
vypracován všeobecně uznávaným odborníkem 
nezávisle na komisi (ba dokonce by bylo 
žádoucí…).    

AKCEPTOVÁNO 

  Část třetí  
Atestační zkouška 
Termín a místo konání atestační zkoušky, § 
11 (odst. 1) 

 
Pokud by zůstalo normotvůrcem navržené 

VYSVĚTLENO  
 
Je akceptován požadavek, aby stanoven 
termín pro přihlášení ke zkoušce byl  60 
dní před vyhlášeným termínem zkoušky.  
Proto § 11 odst. 1 je beze změny, limitní 
termín zůstává termín 31. prosince. 
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podání přihlášky k atestační zkoušce 90 dní 
před termínem (přičemž uchazeč s ohledem na 
platné znění zákona musí mít splněny již v této 
lhůtě všechny předepsané požadavky), pak 
bude nezbytné termíny atestačních zkoušek 
zveřejňovat ze strany ministerstva dříve, např. 
k 30. listopadu předcházejícího roku (a 
v důsledku toho by návrh plánu atestačních 
zkoušek ze strany pověřených organizací musel 
být ministerstvu zasílán s větším předstihem, 
např. k 31. říjnu). 
 
Dosavadní praxe byla taková, že plán 
atestačních zkoušek byl ministerstvu 
předkládán k 30. listopadu a ministerstvo 
termíny schválilo a zveřejnilo k 31. prosinci 
(což je zakotveno i v zákoně, viz § 21, odst. 1). 
Je však třeba si uvědomit, že předchozí právní 
úprava a z ní vyplývající praxe byla taková, že 
nepřekročitelným termínem pro splnění všech 
povinností pro přístup k atestační zkoušce bylo 
30 dní před termínem zkoušky; v době mezi 
podáním přihlášky a nepřekročitelným 
termínem pro splnění všech povinností si 
uchazeč ještě mohl doplňovat chybějící 
povinnosti, většinou předatestační kurzy, a 
jejich absolvování pověřené organizaci, 
pořádající atestační zkoušku, dokladoval tak, 
aby bylo zřejmé, že tyto povinnosti před 
nepřekročitelným termínem pro splnění všech 
povinností opravdu splnil.  
Pokud by nově musel mít všechny povinnosti 
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splněny již 90 dní před termínem zkoušky, 
zejména v případě jarních termínů by bylo 
v praxi obtížné se na termíny v dané lhůtě 
vůbec přihlásit. Proto navrhujeme termín pro 
podání přihlášky zkrátit na 60 dní před 
konáním zkoušky (viz výše), resp. termíny 
zkoušek zveřejňovat s větším předstihem a 
řešit otázku předatestačních kurzů (viz výše). 
(pozn.: zároveň bude třeba zajistit, aby 
pověřené organizace plánovaly jarní termíny 
tak, že se zkoušky nebudou konat dříve než 
před 1. květnem, což v případě fakult může být 
ošetřeno metodickým opatřením Koordinační 
rady a v případě IPVZ příslušným opatřením 
ředitele). 
 
Požadavek, aby ministerstvo zveřejňovalo 
termíny atestačních zkoušek dříve, např. k 30. 
listopadu předcházejícího roku, není dle 
našeho mínění v rozporu se zákonem, který v § 
21, odst. 1 stanovuje povinnost ministerstva 
zveřejnit termíny zkoušek vždy do 31. prosince 
předcházejícího roku. Z dikce zákona je 
zjevné, že termíny nesmí být zveřejněny 
později, ale nic nebrání zveřejnění dřívějšímu. 

  Část třetí  
Atestační zkouška 
Obsah a průběh atestační zkoušky, § 13 
odst. 2 
Kompetentní zaměstnanci ministerstva jistě 
mají právo a dokonce povinnost kontrolovat 

NEAKCEPTOVÁNO  
 Z důvodu zachování objektivity a rovného 
zacházení by měl být zaměstnanec 
ministerstva přítomen i poradě o výsledku. 
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dodržování právních předpisů v oblasti 
specializačního vzdělávání a formální 
náležitosti průběhu atestační zkoušky, podobně 
jako vedoucí pracovníci příslušných 
pověřených organizací (děkan fakulty, věcně 
příslušný proděkan, ředitel IPVZ, věcně 
příslušný náměstek ředitele IPVZ, kteří jsou 
koneckonců za řádný průběh atestačních 
zkoušek zodpovědní). Nicméně, porady o 
výsledku zkoušky by se měli účastnit pouze 
členové atestační komise, neboť zde se jedná 
výlučně o odborné posouzení výkonu uchazeče 
a jeho hodnocení, přičemž atestační komise by 
v tomto ohledu měla být absolutně nezávislá; 
pro účast zaměstnanců ministerstva u 
neveřejné porady o výsledku zkoušky 
nevidíme důvod. 
Navrhujeme ve větě „… a to s výjimkou 
porady o výsledku zkoušky nebo její části, 
která je neveřejná a které se účastí pouze 
členové atestační komise a případně 
zaměstnanci ministerstva“ vypustit slova 
„případně zaměstnanci ministerstva“. 
Pokud by normotvůrce na původní formulaci 
z relevantních důvodů trval, pak je třeba 
specifikovat, kteří zaměstnanci ministerstva 
takové oprávnění mají („oprávnění“, 
„kompetentní“ apod.), neboť původní 
formulace by připouštěla účast jakékoliv osoby 
v pracovně-právním vztahu k ministerstvu.  
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  Část třetí  
Atestační zkouška 
Praktická část atestační zkoušky, § 14 
Navržená úprava je dosti strohá. Navrhujeme 
zejména doplnit odst. (3), který se bude týkat 
zkoušejících. Např. „Praktické části se účastní 
školitel akreditovaného zařízení, kde se 
zkouška koná, a alespoň jeden člen oborové 
atestační komise, jmenovaný ministrem 
zdravotnictví“. 

VYSVĚTLENÍ 
Složení atestační komise upravuje § 21 
odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb. 

  Část třetí  
Atestační zkouška 
Teoretická část atestační zkoušky, § 15 odst. 
2 
K odstavci (2): navržená úprava je zbytečně 
složitá. Pokud je test součástí teoretické části 
atestační zkoušky (POZOR: nutno odlišit 
situace, kdy nějaký test je předpokladem 
přístupu k atestační zkoušce; v takovém 
případě musí být jeho absolvování doloženo již 
v rámci přihlášky…), pak navrhujeme 
formulaci, v souladu s dosavadní 
bezproblémovou praxí:  
„Test jako součást teoretické části atestační 
zkoušky se koná v den konání teoretické části 
atestační zkoušky a předchází její ústní části“ 

AKCEPTOVÁNO 

  Část třetí  
Atestační zkouška 
Teoretická část atestační zkoušky, § 15 

AKCEPTOVÁNO 
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Navrhujeme doplnit formulaci (zvláštní 
odstavec) v tom smyslu, že „Uchazeč má právo 
se seznámit s oponentským posudkem před 
konáním příslušné části atestační zkoušky. 
Obhajoba písemné práce se může konat i 
v případě, že oponent má k práci výhrady či 
její obhajobu nedoporučuje“.  
Zde vycházíme premisy, že posudek 
oponentské práce je pomůckou pro 
rozhodování a hodnocení komise. Je na úvaze 
a volbě uchazeče, zda na základě negativního 
oponentského posudku se ze zkoušky omluví a 
písemnou práci přepracuje, anebo k obhajobě 
přistoupí a pokusí se před komisí práci obhájit, 
navzdory hodnocení oponenta. Ze zkušeností 
z praxe víme, že by jednoznačná úprava této 
situace byla žádoucí.  

  Část třetí  
Atestační zkouška 
Teoretická část atestační zkoušky, § 15 odst. 
4 
Navrhujeme vyškrtnout větu „ … z nichž jedna 
je nahrazena obhajobou písemné práce, pokud 
je písemná práce součástí hodnocení u 
zkoušky“.   
Máme za to, že ústní část teoretické části 
atestační zkoušky by měla vždy sestávat ze tří 
odborných otázek. Pokud vzdělávací program 
oboru zahrnuje písemnou práci a její obhajobu, 
je třeba ve vyhlášce ošetřit, že se jedná buď o 
další součást teoretické části, nebo o možnou 

NEAKCEPTOVÁNO 
Pokud je písemná práce povinná, má mít 
uchazeč vždy příležitost obhájit ji.  Pokud 
by byly vždy povinné tři ústní otázky, měl 
by uchazeč, v oborech, kde je písemná 
práce povinná, zkoušku náročnější. 
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náhradu praktické části, pokud tak některé 
vzdělávací programy stanoví (viz níže) 

  Část třetí  
Atestační zkouška 
Teoretická část atestační zkoušky § 15 odst. 
4 
Do odst. (4) navrhujeme doplnit věty „Pokud 
tak vzdělávací program příslušného oboru 
stanoví, pak obhajoba písemné práce může 
nahradit i praktickou část atestační zkoušky“. 
Návrh reaguje na aktuální znění vzdělávacích 
programů pro některé specializační obory.   

NEAKCEPTOVÁNO  
Praktická část má mít ryze praktický 
charakter a má proběhnout za účasti členů 
zkušební komise. Toto není možné 
písemnou prací, byť založenou na 
praktických poznatcích, zajistit. 

  Část třetí  
Atestační zkouška 
Teoretická část atestační zkoušky § 15 
Navrhujeme doplnit: „Pokud tak vzdělávací 
program příslušného oboru stanoví, může být 
písemná práce nahrazena publikací 
v recenzovaném odborném časopise, je-li 
uchazeč jejím jediným nebo prvním autorem“ 
Samozřejmě smyslem specializačního 
vzdělávání lékařů není vědecko-výzkumná a 
publikační činnost. Na druhou stranu, pokud 
již lékař publikaci má a vzdělávací program 
její použití jako náhrady písemné práce 
umožňuje, není důvod tomu bránit, naopak 
s ohledem na již proběhlé nezávislé recenzní 
řízení v časopise lze publikaci považovat za 
rovnocennou (či hodnotnější) náhradu písemné 

AKCEPTOVÁNO 
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práce.   
  Část třetí  

Atestační zkouška 
Teoretická část atestační zkoušky § 15 odst. 
5 
K odst. (5): zbytečně složité a krkolomné; 
doporučujeme nahradit formulací „téma 
písemné práce zadává uchazeči školitel 
z akreditovaného zařízení“. 
Smyslem opatření je sjednotit praxi pro 
zadávání písemné práce, kdy v některých 
oborech tak činí školitel, jindy předseda 
specializační oborové rady nebo teprve garant 
oboru v pověřené organizaci, kde se bude 
zkouška konat 

NEAKCEPTOVÁNO  
Navrhované znění neřeší situaci, kdy 
školenec vykonával praxi ve více 
akreditovaných zařízeních. 

  Část třetí  
Atestační zkouška 
Hodnocení atestační zkoušky § 16 odst. 3 
K odst. (3): „…minimálně 70 % bodů…“ 
považujeme za velice rozumnou a všeobecně 
akceptovatelnou hranici. Leč, v některých 
vzdělávacích programech se objevuje hranice 
jiná, např. 65 %.  Je na zvážení, zda takto 
hodnocení testu neupravit (…jinak bude třeba 
řešit kolizi mezi vyhláškou a vzdělávacími 
programy…)  
Zároveň je třeba upozornit na skutečnost, že i 
formulace „x % bodů z možného maxima“ 
může v důsledku vést k velkým rozdílům co do 
náročnosti, s ohledem na typ testu a způsob 

VYSVĚTLENO 
V případě nesouladu budou upraveny 
vzdělávací programy. 
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hodnocení (např. zda bude využita „korekce 
hádání“, tj. penalizace špatných odpovědí, či 
zda za nesprávnou odpověď pouze nebude bod 
přiznán), o reliabilitě a validitě testů nemluvě. 
Vzhledem ke skutečnosti, že nově význam 
testu posílí (při neúspěchu v testu se k ústní 
části nepřistupuje), bylo by žádoucí otázku 
testů ošetřit detailněji. 
Variantním řešením je test sice náležitě 
ohodnotit (obodovat), ale nestanovit hranici 
úspěšnosti jako „eliminační kritérium“; 
uchazeč by bez ohledu na výsledek testu konal 
ústní část teoretické zkoušky a komise by 
následně hodnotila teoretickou zkoušku 
komplexně. Takový přístup by nicméně musel 
být ve vyhlášce jasně formulován, aby 
nedocházelo k nejednoznačným výkladům, jak 
s výsledkem testu nakládat. 

  Část třetí  
Atestační zkouška 
Hodnocení atestační zkoušky § 16 odst. 4 
Z návrhu odst. (4) lze dovodit, že pokud je 
teoretická část atestační zkoušky nebo její ústní 
část hodnocena výsledkem „neprospěl“, 
atestační zkouška je hodnocena výsledkem 
„neprospěl“ a při opakování zkoušky je třeba ji 
opakovat v celém rozsahu. 
Navrhujeme, aby uchazeči, který a) úspěšně 
vykonal praktickou část atestační zkoušky, ale 
neuspěl u teoretické části; b) úspěšně vykonal 
test jako součást teoretické části, ale neuspěl u 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ  
Obhajoba práce je součástí ústní části a je 
hodnocena společně spolu s odpověďmi na 
vylosované otázky.  
Pokud v ústní části uchazeč neuspěje, jsou 
mu započítány předchozí, úspěšně složené 
části. 
 

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



 63 

ústní části teoretické části, c) úspěšně obhájil 
písemnou práci, pokud byla součástí teoretické 
části, ale neuspěl u ústní části teoretické 
zkoušky, v důsledku čehož atestační zkouška 
jako celek byla hodnocena výsledkem 
„neprospěl“, byly nicméně úspěšně vykonané 
části (praktická část, test, písemná práce) 
uznány obdobně, jako kdyby se omluvil od 
zbývajících částí zkoušky dle § 17 – tj. aby 
úspěšně vykonaná praktická část, příp. úspěšně 
složený test a obhájená práce mu byly uznány, 
pokud k vykonání zbývajících částí zkoušky 
dojde do 2 let ode dne úspěšného složení 
(vykonání) zmíněných částí. 
Připomínka se v případě testu týká situace, kdy 
v předpise zůstane zakotvena hranice 
úspěšnosti a test je na základě toho hodnocen 
výsledkem „neprospěl“ 
Připomínka se v případě písemné práce týká 
situace, že obhajoba bude samostatnou částí 
teoretické části, jak navrhujeme výše, nikoliv 
součástí ústní části jako náhrada za jednu 
z odborných otázek. 
Navrhujeme např. tuto formulaci, a to jako 
odst. (5), (6) a (7): 
„Uchazeči, který úspěšně vykonal pouze 
praktickou část zkoušky a v teoretické části 
zkoušky neprospěl, je praktická část zkoušky 
uznána, pokud k úspěšnému vykonání 
teoretické části dojde do 2 let ode dne 
vykonání praktické části zkoušky“ 
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„Uchazeči, který úspěšně v rámci teoretické 
části zkoušky složil test, ale neuspěl u ústní 
části teoretické zkoušky, se test uzná, pokud 
k úspěšnému vykonání ústní části teoretické 
části dojde do 2 let ode dne složení testu.“ 
„Uchazeči, který úspěšně obhájil písemnou 
práci, pokud byla součástí teoretické části 
zkoušky, ale neuspěl u ústní části teoretické 
zkoušky, se obhajoba písemné práce uzná, 
pokud k úspěšnému vykonání ústní části 
teoretické části dojde do 2 let ode dne úspěšné 
obhajoby písemné práce.“ 
Stávající odstavce (5) a (6) pak přečíslovat na 
(8) a (9). 

 
V Praze dne                                   2019                                                                                                         Podpis 
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