Aprobační zkoušky – modelové situace

Kolik pokusů má každý zájemce o aprobační zkoušku?
Počet pokusů je dán novelou zákona č. 95/2004 Sb. z 15.11.2018. Tato novela uvádí
maximální počet 4 podání žádostí (nikoli absolvování konkrétní části aprobační zkoušky).
Vždy se počítají (i zpětně) podané žádosti (formulář s kolkem). Po každém neúspěšném
pokusu jakékoli části aprobační zkoušky se podává na Ministerstvo zdravotnictví nová žádost
(s kolkem).
V přechodných ustanoveních je pak dále specifikováno:
• Pokud uchazeč do 28.12.2018 minimálně 2x podal žádost, může ji podat již jen dvakrát
(pokud byla žádost podána víc jak dvakrát, počítá se to, jako kdyby byla podána 2x).
• Pokud uchazeč do 28.12.2018 minimálně jednou podal žádost, může ji podat ještě 3x.
Z toho vyplývá, že co se týká počtu pokusů jsou nyní ve výhodě zájemci, kteří zahájili
aprobační proces až od 1.1.2019.
Níže uvádíme několik modelových situací, které mohou posloužit jako návod, jak se počty
pokusů počítají.
Modelové situace
1. Uchazeč o aprobační zkoušku v oboru všeobecné lékařství podal první žádost na písemnou
část např. 3.1.2019. U této účasti uspěl, proto dostal od ministerstva povolení na praktickou
část, na praxi se účastník nehlásí přes ministerstvo (pouze nahlásí zahájení praxe), k ústní
zkoušce si podává přihláška. V případě neúspěchu u některého z předmětů ústní zkoušky se
musí opět podat žádost, tzn. druhé podání. Ale všechny úspěšně složené předměty se pro příští
zkoušku započítávají, každý úspěšně složený předmět má platnost 30 měsíců.
2. Uchazeč o aprobační zkoušku do 28.12.2018 úspěšně absolvoval pouze písemnou část
(první podání žádosti). Poté absolvoval praktickou část a přihlásil se na první pokus ústní
zkoušky na jaro 2019 (k ústní zkoušce se podává přihláška). U této části zkoušky však
neuspěl. Pro další opakování ústní zkoušky musí opět podat žádost na ministerstvo, což
představuje druhé podání žádosti, a proto mu při případném neúspěchu zbývají ještě dvě
možnosti podání žádosti.
3. Do data 28.12.2018 uchazeč o aprobační zkoušku absolvoval 2x písemnou část a 1x
neúspěšný pokus o ústní zkoušku. To znamená, že do konce roku 2018 tedy tento uchazeč již
podal 3 žádosti o složení aprobační zkoušky. Přechodná ustanovení novely zákona však
snižují tento počet na 2 podání žádostí. Uchazeči o zkoušku tedy zbývají ještě dvě možnosti
na podání žádosti po 28.12.2018.

4. Účastník aprobačních zkoušek zahájil aprobační řízení v např. v roce 2014. Do konce roku
2018 vykonal 4x písemnou část a 3x ústní zkoušku (všechny doposud podané žádosti se
souhrnně počítají jako dvě podání žádosti). Na jaře 2019 daný účastník stihl ještě absolvovat
jeden neúspěšný pokus u ústní zkoušky (třetí podání žádosti).
Písemná část byla naposledy absolvována na jaře 2017, takže pro zkouškové období jaro 2020
a poslední pokus již není platná. Účastník tedy musí absolvovat nejprve písemnou část. Pokud
daný účastník úspěšně složí písemnou část, může dále pokračovat v následujícím zkouškovém
období při podání přihlášky ústní zkouškou. (V případě všeobecných lékařů platí, že všechny
již dříve úspěšně absolvované předměty zkoušky mají platnost 30 měsíců od jejich úspěšného
složení). V případě, že uchazeč písemnou část úspěšně nesloží, tak již nemá další možnost dál
pokračovat v aprobačních zkouškách na území ČR.
5. Uchazeč o aprobační zkoušku má ke konci roku 2019 úspěšně složené všechny části
aprobační zkoušky kromě obhájení případové studie (nemá tedy úspěšně dokončenou
aprobační zkoušku a neobdrží rozhodnutí o získání odborné způsobilosti).
Zbývá mu ještě jeden poslední pokus. Musí se však přihlásit přes podání nové žádosti opět
k ústní zkoušce, kde bude obhajovat pouze případovou studii (bez zkoušení v daných
předmětech). Při úspěšném obhájení případové studie obdrží rozhodnutí o získání odborné
způsobilosti k výkonu povolání lékaře. V opačném případě při neúspěšném obhájení
rozhodnutí nezíská, i když pouze neobhájil případovou studii. Další možnost opakování
zkoušky na území ČR již není.

Průběh ústní zkoušky všeobecných lékařů
Všeobecní lékaři mají ze zákona ústní zkoušku rozdělenou na dvě poloviny, vždy po dvou
předmětech (vnitřní lékařství, dětské lékařství, gynekologie a porodnictví, chirurgie).
Případová studie se obhajuje u té části zkoušky, podle toho jak oborově je zaměřená.
U samotné ústní zkoušky uchazeč nejprve absolvuje v jednom termínu první dva předměty.
Když u jednoho předmětu uspěje (platnost absolvování je 30 měsíců od splnění) a u druhého
ne, přesto může v druhém termínu (stejného zkouškového období) absolvovat zkoušku
z dalších dvou předmětů. I když uspěje u těchto dvou předmětů (opět platnost 30 měsíců),
přesto obdrží z ministerstva zdravotnictví rozhodnutí o neuznání odborné způsobilosti
k výkonu povolání. V dalším zkouškovém období, po přihlášení se ke zkoušce
prostřednictvím žádosti s kolkem, ale absolvuje už pouze ten obor/obory, kde byl neúspěšný.
Platí zde několik podmínek a zásad:
• Platnost každého úspěšně splněného předmětu ústní zkoušky má platnost 30 měsíců od
úspěšného vykonání.
• Při opakovaném přístupu k ústní zkoušce musí být vždy zároveň platná písemná část.
• Pro vydání rozhodnutí o úspěšně složené aprobační zkoušce musí být úspěšně absolvovány
všechny části aprobační zkoušky a u ústní zkoušky všechny předměty včetně případové
studie.

