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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 8. června 2009

o stanovení výše úhrad za zkoušky

Vláda nařizuje podle § 37 odst. 2 zákona č. 95/
/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné
způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a far-
maceuta, ve znění zákona č. 189/2008 Sb., a podle § 90
odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání
a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdra-
votnických povolání a k výkonu činností souvisejících
s poskytováním zdravotní péče a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravot-
nických povoláních), ve znění zákona č. 189/2008 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Tímto nařízením se stanoví výše úhrady za

a) atestační zkoušku, závěrečnou zkoušku certifiko-
vaného kurzu a aprobační zkoušku podle zákona
o podmínkách získávání a uznávání odborné způ-
sobilosti a specializované způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře
a farmaceuta,

b) atestační zkoušku, aprobační zkoušku a zkoušku
k vydání osvědčení podle zákona o nelékařských
zdravotnických povoláních.

Výše úhrady

§ 2

(1) Výše úhrady podle § 1 písm. a) je stanovena za

a) atestační zkoušku v částce 3 500 Kč, přičemž
úhrada za

1. teoretickou část zkoušky činí 2 000 Kč,
2. praktickou část zkoušky činí 1 500 Kč,

b) první opakování atestační zkoušky v částce
5 000 Kč, přičemž úhrada za

1. teoretickou část zkoušky činí 3 000 Kč,
2. praktickou část zkoušky činí 2 000 Kč,

c) druhé opakování atestační zkoušky v částce
7 000 Kč, přičemž úhrada za

1. teoretickou část zkoušky činí 4 000 Kč,
2. praktickou část zkoušky činí 3 000 Kč.

(2) Výše úhrady podle § 1 písm. a) je stanovena za

a) závěrečnou zkoušku certifikovaného kurzu
v částce 3 500 Kč, přičemž úhrada za

1. teoretickou část zkoušky činí 2 000 Kč,
2. praktickou část zkoušky činí 1 500 Kč,

b) první opakování závěrečné zkoušky certifikova-
ného kurzu v částce 5 000 Kč, přičemž úhrada za

1. teoretickou část zkoušky činí 3 000 Kč,
2. praktickou část zkoušky činí 2 000 Kč,

c) druhé opakování závěrečné zkoušky certifikova-
ného kurzu v částce 7 000 Kč, přičemž úhrada za

1. teoretickou část zkoušky činí 4 000 Kč,
2. praktickou část zkoušky činí 3 000 Kč.

(3) Výše úhrady podle § 1 písm. a) je stanovena za

a) aprobační zkoušku v částce 7 000 Kč, přičemž
úhrada za

1. písemný test odborných znalostí činí 1 500 Kč,
2. písemný test znalostí systému zdravotnictví

a základů práva činí 1 500 Kč,

3. ústní odbornou zkoušku činí 4 000 Kč,
b) první opakování aprobační zkoušky v částce

10 000 Kč, přičemž úhrada za

1. písemný test odborných znalostí činí 2 000 Kč,

2. písemný test znalostí systému zdravotnictví
a základů práva činí 2 000 Kč,

3. ústní odbornou zkoušku činí 6 000 Kč,
c) druhé a každé další opakování aprobační zkoušky

v částce 15 000 Kč, přičemž úhrada za

1. písemný test odborných znalostí činí 3 000 Kč,
2. písemný test znalostí systému zdravotnictví

a základů práva činí 3 000 Kč,
3. ústní odbornou zkoušku činí 9 000 Kč.

§ 3

(1) Výše úhrady podle § 1 písm. b) je stanovena za

a) atestační zkoušku v částce 3 500 Kč, přičemž
úhrada za

1. teoretickou část zkoušky činí 2 000 Kč,
2. praktickou část zkoušky činí 1 500 Kč,
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b) první opakování atestační zkoušky v částce
5 000 Kč, přičemž úhrada za
1. teoretickou část zkoušky činí 3 000 Kč,
2. praktickou část zkoušky činí 2 000 Kč,

c) druhé a každé další opakování atestační zkoušky
v částce 7 000 Kč, přičemž úhrada za
1. teoretickou část zkoušky činí 4 000 Kč,
2. praktickou část zkoušky činí 3 000 Kč.

(2) Výše úhrady podle § 1 písm. b) je stanovena za
a) zkoušku k vydání osvědčení v částce 2 000 Kč,

přičemž úhrada za
1. teoretickou část zkoušky činí 1 000 Kč,
2. praktickou část zkoušky činí 1 000 Kč,

b) první opakování zkoušky k vydání osvědčení
v částce 4 000 Kč, přičemž úhrada za

1. teoretickou část zkoušky činí 2 000 Kč,

2. praktickou část zkoušky činí 2 000 Kč,
c) druhé opakování zkoušky k vydání osvědčení

v částce 6 000 Kč, přičemž úhrada za
1. teoretickou část zkoušky činí 3 000 Kč,

2. praktickou část zkoušky činí 3 000 Kč.

(3) Výše úhrady podle § 1 písm. b) je stanovena za

a) aprobační zkoušku v částce 7 000 Kč, přičemž
úhrada za

1. písemný test odborných znalostí činí 1 500 Kč,
2. písemný test znalostí systému zdravotnictví

a základů práva činí 1 500 Kč,

3. ústní odbornou zkoušku činí 4 000 Kč,
b) první opakování aprobační zkoušky v částce

10 000 Kč, přičemž úhrada za

1. písemný test odborných znalostí činí 2 000 Kč,
2. písemný test znalostí systému zdravotnictví

a základů práva činí 2 000 Kč,

3. ústní odbornou zkoušku činí 6 000 Kč,
c) druhé a každé další opakování aprobační zkoušky

v částce 15 000 Kč, přičemž úhrada za

1. písemný test odborných znalostí činí 3 000 Kč,
2. písemný test znalostí systému zdravotnictví

a základů práva činí 3 000 Kč,
3. ústní odbornou zkoušku činí 9 000 Kč.

§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července
2009.

Předseda vlády:

Ing. Fischer, CSc. v. r.

Ministryně zdravotnictví:

Mgr. Jurásková, Ph.D., MBA v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 17. června 2009

o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
a oborech certifikovaných kurzů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37
odst. 1 písm. a) a g) zákona č. 95/2004 Sb., o podmín-
kách získávání a uznávání odborné způsobilosti a spe-
cializované způsobilosti k výkonu zdravotnického po-
volání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění
zákona č. 189/2008 Sb.:

§ 1

Tato vyhláška upravuje v souladu s právem Evrop-
ských společenství1)

a) obory specializačního vzdělávání lékařů, zubních
lékařů a farmaceutů (dále jen „základní obory“),

b) označení odbornosti lékaře, zubního lékaře a far-
maceuta se specializovanou způsobilostí,

c) minimální délku specializačního vzdělávání podle
vzdělávacích programů,

d) obory certifikovaných kurzů lékařů, zubních lé-
kařů a farmaceutů (dále jen „nástavbové obory“)
a minimální délku vzdělávání v nich.

§ 2

(1) Základní obory, označení odbornosti lékaře,
zubního lékaře a farmaceuta se specializovanou způso-
bilostí a minimální délka1) specializačního vzdělávání
jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Základní kmeny, které jsou součástí základ-
ních oborů uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce,
jsou anesteziologický, gynekologicko-porodnický, hy-
gienický, chirurgický, interní, patologický, pediatrický,
psychiatrický, radiologický a kmen všeobecné prak-
tické lékařství. Délka vzdělávání v základním kmeni
činí 24 měsíců.

(3) Doporučená délka specializačního vzdělávání
v České republice je stanovena příslušným vzdělávacím
programem.

§ 3

Nástavbové obory, minimální délka vzdělávání
v těchto oborech a označení odbornosti lékaře a farma-
ceuta se zvláštní odbornou způsobilostí jsou stanoveny
v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 4

Převedení specializací podle vyhlášky č. 77/1981
Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných
pracovnících ve zdravotnictví, podle zákona č. 95/2004
Sb., ve znění zákona č. 125/2005 Sb. a zákona č. 124/
/2008 Sb., a podle vyhlášky č. 233/2008 Sb., o oborech
specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a far-
maceutů, na základní obory, nástavbové obory a na zá-
kladní kmeny podle této vyhlášky je uvedeno v příloze
č. 3 k této vyhlášce.

§ 5

Lékaři, kteří podle dřívějších právních předpisů
získali specializaci I. stupně a nezískali specializovanou
způsobilost podle § 44 zákona č. 95/2004 Sb., splňují
podmínky pro získání certifikátu o absolvování základ-
ního kmene v příslušném základním oboru podle této
vyhlášky.

§ 6

Převedením specializované způsobilosti na zvláštní
odbornou způsobilost podle přílohy č. 3 k této vy-
hlášce není dotčena specializovaná způsobilost získaná
podle dřívějších právních předpisů. Tato skutečnost se
prokazuje příslušným dokladem osvědčujícím získání
specializované způsobilosti podle dřívějších právních
předpisů.

§ 7

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti zařazení ke dni
nabytí účinnosti této vyhlášky do specializačního vzdě-
lávání podle dřívějších právních předpisů jej dokončí
podle dřívějších právních předpisů.

§ 8

Vyhláška č. 233/2008 Sb., o oborech specializač-
ního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, se
zrušuje.

§ 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července
2009.

Ministryně:

Mgr. Jurásková, Ph.D., MBA v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 185/2009 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 185/2009 Sb.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 185/2009 Sb.
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VYHLÁŠKA

ze dne 10. června 2009

o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení
na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta

(o rezidenčních místech)

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „minister-
stvo“) stanoví podle § 37 odst. 1 písm. i) zákona
č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání od-
borné způsobilosti a specializované způsobilosti k vý-
konu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře
a farmaceuta, ve znění zákona č. 189/2008 Sb., a podle
§ 90 odst. 2 písm. i) zákona č. 96/2004 Sb., o podmín-
kách získávání a uznávání způsobilostí k výkonu nelé-
kařských zdravotnických povolání a k výkonu činností
souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských
zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 189/
/2008 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje postup při vyhlášení vý-
běrového řízení na rezidenční místo, průběh výběro-
vého řízení na rezidenční místo a základní kritéria vý-
běru rezidenta.

§ 2
Vyhlašovatel výběrového řízení

Vyhlašovatelem výběrového řízení (dále jen „vy-
hlašovatel“) se pro účely této vyhlášky rozumí

a) akreditované zařízení, které získalo dotaci ze stát-
ního rozpočtu na rezidenční místo1),

b) zařízení, které získalo dotaci ze státního rozpočtu
na rezidenční místo2).

§ 3
Vyhlášení výběrového řízení

(1) Vyhlašovatel vyhlásí výběrové řízení na rezi-
denční místo způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyhlašovatel oznámí vyhlášení výběrového řízení po-
dle věty první ministerstvu, a to nejpozději do 3 dnů od
jeho vyhlášení.

(2) Vyhlášení výběrového řízení obsahuje

a) označení „Výběrové řízení na rezidenční místo“,

b) název a adresu vyhlašovatele,

c) seznam rezidenčních míst, včetně oboru speciali-
začního vzdělávání,

d) lhůtu pro podání přihlášek (dále jen „přihláška“)
do výběrového řízení; tato lhůta nesmí být kratší
než 15 pracovních dnů ode dne vyhlášení výběro-
vého řízení,

e) místo pro podání přihlášek do výběrového řízení,

f) kritéria pro hodnocení uchazečů stanovená vyhla-
šovatelem; tato kritéria musí být objektivní a nedis-
kriminační povahy,

g) seznam dokladů, které uchazeči přikládají k při-
hlášce podle § 4 odst. 2,

h) způsob hodnocení podle kritérií uvedených v pís-
menu f).

(3) Do výběrového řízení je zařazen uchazeč na
základě podané přihlášky, splní-li podmínky uvedené
ve vyhlášení výběrového řízení a v této vyhlášce.

§ 4

Přihláška

(1) Přihláška se podává ve lhůtě a na místo uve-
dené ve vyhlášení výběrového řízení.

(2) Přihláška obsahuje náležitosti stanovené v pří-
loze č. 1 k této vyhlášce. K přihlášce uchazeč doloží

a) vyplněný osobní dotazník, jehož náležitosti jsou
stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce,
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b) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k vý-
konu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců,

c) výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného
rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců,

d) neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání
odborné způsobilosti,

e) neověřenou kopii dokladu o získání specializované
způsobilosti3) nebo zvláštní odborné způsobilosti,
pokud ji získal,

f) je-li lékařem, zubním lékařem nebo farmaceutem,
potvrzení o zařazení do příslušného oboru specia-
lizačního vzdělávání,

g) přehled odborné praxe.

(3) Doklady uvedené v odstavci 2 písm. b) a c) ne-
předkládá uchazeč, který již je zaměstnancem daného
vyhlašovatele.

Průběh výběrového řízení
§ 5

(1) Vyhlašovatel zřizuje pro každé výběrové ří-
zení nejméně tříčlennou komisi; jedním z členů této
komise je školitel rezidenta. Členy komise jmenuje
a odvolává vyhlašovatel.

(2) Členem komise může být pouze osoba, u níž
se zřetelem na její vztah k uchazeči nejsou důvodné
pochybnosti o její nepodjatosti. Členové komise tuto
skutečnost potvrdí čestným prohlášením, které se za-
kládá v dokumentaci výběrového řízení.

(3) Členství v komisi je nezastupitelné.

§ 6

(1) Komise je usnášeníschopná, je-li přítomna ale-
spoň nadpoloviční většina členů komise.

(2) Komise volí nadpoloviční většinou hlasů pří-
tomných členů předsedu komise, který odpovídá za
činnost komise a za řádný průběh výběrového řízení.

(3) Předseda komise seznámí členy komise s obsa-
hem přihlášek uchazečů a řídí jednání komise. Komise
hodnotí uchazeče podle kritérií stanovených ve vyhlá-
šení výběrového řízení, a to jejich osobní předpoklady,
znalosti a schopnosti pro výkon povolání v daném obo-
ru. Po posouzení přihlášek může komise s vybranými
uchazeči zahájit osobní pohovory.

(4) Po ukončení osobních pohovorů stanoví ko-

mise pořadí uchazečů. Pořadí uchazečů stanovené ko-
misí je pro vyhlašovatele závazné.

(5) O průběhu a výsledku výběrového řízení vy-
hotoví komise zápis. Součástí zápisu je zpráva o posou-
zení a hodnocení uchazečů na místo rezidenta, jejíž ob-
sah je stanoven v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(6) Zápis podepíše předseda a všichni přítomní
členové komise. Předseda komise předá zápis vyhlašo-
vateli neprodleně po skončení jednání komise; tímto
činnost komise končí.

§ 7

Ukončení výběrového řízení

(1) Výběrové řízení je ukončeno výběrem rezi-
denta. Vyhlašovatel uchazečům písemně oznámí výsle-
dek výběrového řízení nejpozději do 10 pracovních
dnů ode dne ukončení výběrového řízení a seznam vy-
braných rezidentů předá neprodleně ministerstvu.

(2) Výběrové řízení je dále ukončeno,

a) nepřihlásí-li se ve stanoveném termínu žádný
uchazeč,

b) nesplní-li žádný z uchazečů podmínky stanovené
ve vyhlášení výběrového řízení a v této vyhlášce,

c) byla-li vyhlašovateli odejmuta akreditace, nebo

d) nastala-li jiná skutečnost znemožňující čerpání do-
tace na rezidenční místo.

§ 8

Dokumentace výběrového řízení

(1) Vyhlašovatel vede o každém výběrovém řízení
dokumentaci, která obsahuje

a) údaje uvedené ve vyhlášení výběrového řízení,

b) přihlášky uchazečů včetně dokladů podle § 4
odst. 2,

c) zápis o průběhu a výsledku výběrového řízení po-
dle § 6 odst. 5,

d) čestné prohlášení podle § 5 odst. 2.

(2) Dokumentaci podle odstavce 1 vyhlašovatel
ukládá nejméně po dobu trvání specializačního vzdělá-
vání všech rezidentů příslušného výběrového řízení.
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3) § 5 odst. 1, § 28 a 44 zákona č. 95/2004 Sb.
§ 55 odst. 1 a § 96 zákona č. 96/2004 Sb.



§ 9
Úhrada nákladů výběrového řízení

Náklady spojené s vyhlášením výběrového řízení
a náklady spojené s činností komise hradí vyhlašovatel.

§ 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července
2009.

Ministryně:

Mgr. Jurásková, Ph.D., MBA v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 186/2009 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 186/2009 Sb.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 186/2009 Sb.
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VYHLÁŠKA

ze dne 10. června 2009

o minimálních požadavcích na studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství,
farmacie a na vzdělávací program všeobecné praktické lékařství

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 5
odst. 11 a § 37 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 95/2004
Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způ-
sobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdra-
votnického povolání lékaře, zubního lékaře a farma-
ceuta, ve znění zákona č. 189/2008 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy
Evropských společenství1) a upravuje minimální poža-
davky na

a) studijní programy všeobecné lékařství, zubní lé-
kařství a farmacie k získání odborné způsobilosti
k výkonu zdravotnického povolání2) a

b) vzdělávací program v oboru všeobecné praktické
lékařství k získání specializované způsobilosti
k výkonu zdravotnického povolání2).

§ 2
Studijní program všeobecné lékařství

Minimální požadavky k získání odborné způsobi-
losti k výkonu povolání lékaře jsou

a) absolvování nejméně šestiletého prezenčního stu-
dia, které obsahuje nejméně 5500 hodin teoretické
a praktické výuky,

b) získání znalostí a dovedností
1. ve vědních oborech, na kterých je všeobecné

lékařství založeno, a znalosti vědeckých metod
včetně zásad měření biologických funkcí, hod-
nocení vědecky prokázaných skutečností a ana-
lýzy dat,

2. o anatomii, fyziologii a chování zdravých a ne-
mocných jedinců a o vlivu životního, pracov-
ního a sociálního prostředí a životního stylu na
zdravotní stav člověka,

3. v klinických oborech a klinické praxi, které po-
skytují komplexní přehled o tělesných a dušev-
ních nemocech, včetně jejich genetické pod-
staty, dále znalost primární, sekundární a ter-
ciární prevence, diagnostických a léčebných po-
stupů a základů posudkové činnosti3),

4. v přednemocniční neodkladné péči,
5. v radiační ochraně4),
6. v základech preventivních metod v oblasti

ochrany a podpory veřejného zdraví,
c) klinické zkušenosti získané v průběhu praktické

výuky pod odborným dohledem lékaře se specia-
lizovanou způsobilostí v nemocnicích a zkušenosti
v laboratorních a zobrazovacích diagnostických
oborech,

d) znalost základních právních předpisů souvisejících
s výkonem povolání lékaře,

e) znalost profesní etiky kontaktu lékaře s pacientem,
f) znalost problematiky financování zdravotnictví

a základních ekonomických vztahů, znalost zá-
kladů managementu a

g) praktické dovednosti v komunikaci s pacientem
s důrazem na práva pacientů a jejich uplatňování.

§ 3
Studijní program zubní lékařství

(1) Studijní program zubní lékařství zahrnuje ale-
spoň
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1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací.
2) Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu
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4) Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění
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a) základní předměty
1. chemie,
2. fyzika,
3. biologie,

b) lékařsko-biologické předměty a předměty z vše-
obecného lékařství, jejichž absolvováním se získá-
vají znalosti v těchto oborech
1. anatomie,
2. embryologie,
3. histologie včetně cytologie,
4. fyziologie,
5. biochemie,
6. patologická anatomie,
7. všeobecná patologie,
8. farmakologie,
9. mikrobiologie,

10. hygiena,
11. preventivní lékařství a epidemiologie,
12. radiologie,
13. rehabilitační lékařství,
14. všeobecná chirurgie,
15. vnitřní lékařství včetně dětského lékařství,
16. otorinolaryngologie,
17. dermatovenerologie,
18. obecná psychologie, psychopatologie, neuropa-

tologie,
19. anesteziologie,

c) předměty specifické pro zubní lékařství, jejichž
absolvováním se získávají znalosti v těchto oblas-
tech
1. zubní náhrady,
2. stomatologický materiál,
3. konzervační zubní lékařství,
4. preventivní zubní lékařství,
5. anesteziologie a sedativa v zubním lékařství,
6. speciální chirurgie,
7. speciální patologie,
8. klinické zubní lékařství,
9. dětské zubní lékařství,

10. ortodoncie,
11. parodontologie,
12. radiologie v zubním lékařství,
13. funkce čelistí,
14. profesní sdružení, profesní etika a právní

úprava výkonu povolání zubního lékaře,

15. sociální aspekty praxe v zubním lékařství.

(2) Minimální požadavky k získání odborné způ-
sobilosti k výkonu povolání zubního lékaře jsou

a) absolvování nejméně pětiletého prezenčního stu-
dia, které obsahuje teoretickou a praktickou část,

b) znalosti a dovednosti

1. ve vědních oborech, na kterých je zubní lékař-
ství založeno, a znalosti vědeckých metod, ze-
jména zásad měření biologických funkcí, hod-
nocení vědecky prokázaných skutečností a ana-
lýzy dat,

2. o anatomii, fyziologii a chování zdravých a ne-
mocných jedinců a o vlivu životního, pracov-
ního a sociálního prostředí, životního stylu na
zdravotní stav člověka, pokud mají tyto znalosti
vztah k zubnímu lékařství,

3. o struktuře a funkci zubů, úst, čelistí a okolních
tkání zdravých i nemocných jedinců a o jejich
vztahu k celkovému zdravotnímu stavu pa-
cienta,

4. o komunitních aspektech poruch orálního
zdraví a formách komunitní podpory orálního
zdraví a prevence,

5. v klinických oborech a metodách, které posky-
tují komplexní přehled o anomáliích, lézích
a nemocech zubů, úst, čelistí a okolních tkání,
znalosti preventivních, diagnostických, léčeb-
ných a ošetřovatelských postupů, znalosti v pre-
ventivní a intervenční populační strategii,

6. v radiační ochraně4),

c) teoretické znalosti v oblasti zubní techniky, to je
ve výrobě a opravě zdravotnických prostředků,
a to zubních náhrad, ortodontických pomůcek
a dalších stomatologických výrobků,

d) klinické zkušenosti získané v průběhu praktické
výuky pod odborným dohledem zubního lékaře
s odbornou způsobilostí k samostatnému výkonu
povolání zubního lékaře,

e) znalost základních právních předpisů souvisejících
s výkonem povolání zubního lékaře,

f) znalost profesní etiky kontaktu zubního lékaře
s pacientem,

g) problematiky financování zdravotnictví a základ-
ních ekonomických vztahů, znalost základů mana-
gementu,

h) praktické dovednosti v komunikaci s pacientem
s důrazem na práva pacientů a jejich uplatňování.
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§ 4
Studijní program farmacie

Minimální požadavky k získání odborné způsobi-
losti k výkonu povolání farmaceuta jsou

a) absolvování nejméně pětiletého prezenčního stu-
dia, které obsahuje nejméně 4 roky teoretické
a praktické výuky5) a nejméně 6 měsíců praxe v lé-
kárně,

b) znalosti o
1. léčivech a látkách použitých při výrobě a pří-

pravě léčivých přípravků5), jejich bezpečném
a účelném použití, účinnosti a indikacích, kon-
traindikacích, dávkování a způsobu užití, zdra-
votní prevenci při práci s farmaceutickými pří-
pravky, chemickými, karcinogenními a muta-
genními látkami a látkami toxickými pro repro-
dukci,

2. metabolismu a účincích léčiv5), o farmakokine-
tice, jakož i o účincích toxických látek a o způ-
sobu užívání léčiv,

3. farmaceutické technologii, o neklinickém a kli-
nickém hodnocení léčiv a o klinické farmacii,

4. vědeckých a praktických poznatcích umožňují-
cích poskytovat náležité informace o léčivech
a spolupracovat s ošetřujícími lékaři při optima-
lizaci farmakoterapie u konkrétních pacientů,

5. přípravcích k podpoře zdraví a o zdravotnických
prostředcích,

6. základních právních předpisech souvisejících
s výkonem povolání farmaceuta,

7. poskytování odborných informací o léčivech,
8. radiační ochraně4),
9. profesní etice kontaktu farmaceuta s pacientem,

10. problematice financování zdravotnictví a zá-
kladních ekonomických vztahů, znalost zá-
kladů managementu a

c) dovednosti při
1. přípravě lékových forem léčivých přípravků,
2. výrobě a kontrole léčiv,

3. kontrole léčiv v lékárně a při kontrole léčiv pro-
váděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv
v jeho laboratořích,

4. skladování a distribuci léčiv (u distributora lé-
čiv),

5. přípravě, kontrole, skladování a výdeji léčiv v lé-
kárnách,

6. praktické komunikaci s pacientem s důrazem na
práva pacientů a jejich uplatňování.

§ 5

Vzdělávací program oboru všeobecné
praktické lékařství

(1) Specializační vzdělávání se uskutečňuje podle
vzdělávacího programu v oboru všeobecné praktické
lékařství a zahrnuje nejméně 3 roky celodenní prů-
pravy; více než polovina této průpravy probíhá ve
formě praktické výuky.

(2) Praktická výuka probíhá

a) nejméně po dobu 6 měsíců v lůžkovém zdravot-
nickém zařízení, které je akreditovaným zaříze-
ním2) a zahrnuje praxi ve vnitřním lékařství, chi-
rurgii, gynekologii a porodnictví, otorinolaryngo-
logii, a

b) nejméně 6 měsíců v ambulanci všeobecného prak-
tického lékaře, která je akreditovaným zařízením2).

§ 6

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 392/2004 Sb., kterou se stanoví mini-
mální požadavky na akreditované zdravotnické magis-
terské studijní programy všeobecné lékařství, zubní lé-
kařství a farmacie, se zrušuje.

§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července
2009.

Ministryně:

Mgr. Jurásková, Ph.D., MBA v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 10. června 2009

o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu
a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

(o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů)

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „minister-
stvo“) stanoví podle § 37 odst. 1 písm. f) a h) zákona
č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání od-
borné způsobilosti a specializované způsobilosti k vý-
konu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře
a farmaceuta, ve znění zákona č. 189/2008 Sb., (dále jen
„zákon“):

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Tato vyhláška upravuje v souladu s právem Evrop-
ských společenství1)

a) atestační zkoušky k získání specializované způso-
bilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře,
zubního lékaře nebo farmaceuta,

b) aprobační zkoušky k získání odborné způsobilosti
k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře nebo
farmaceuta na území České republiky při uznávání
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání,
na které se nevztahuje část sedmá zákona,

c) závěrečné zkoušky certifikovaného kurzu,
d) postup ověření znalosti českého jazyka pohovo-

rem.

ČÁST DRUHÁ

ATESTAČNÍ ZKOUŠKA

§ 2
Oborová atestační komise

(1) Atestační zkouška se koná před oborovou
atestační komisí (dále jen „atestační komise“) zřízenou

ministerstvem podle zákona. Atestační komise má nej-
méně 3 členy. U praktické části atestační zkoušky je
přítomen nejméně 1 člen atestační komise a školitel
akreditovaného zařízení. Členové atestační komise
zvolí předsedu, který řídí jednání atestační komise a od-
povídá za její činnost. Tuto volbu lze opakovat dvakrát.
Pokud se nepodaří zvolit předsedu ani při druhé volbě,
určí se losem.

(2) Atestační zkouška je přístupná pro zdravot-
nické pracovníky2) a dále pro zaměstnance, kteří ko-
nání zkoušky administrativně zajišťují, a to s výjimkou
porady o výsledku zkoušky nebo její části, která je
neveřejná.

(3) O výsledku atestační zkoušky nebo její části
rozhoduje atestační komise hlasováním. V případě ne-
rozhodného výsledku hlasování rozhoduje hlas před-
sedy komise.

§ 3

Přihláška k atestační zkoušce

(1) Přihlášku k atestační zkoušce podává uchazeč
ministerstvu, popřípadě pověřené organizaci. Správnost
údajů uvedených v přihlášce potvrzuje školitel akredi-
tovaného zařízení, v němž se uskutečňuje vzdělávací
program, a zaměstnavatel uchazeče.

(2) Pokud uchazeč získal odbornou nebo specia-
lizovanou způsobilost k výkonu zdravotnického povo-
lání v cizině, připojí k přihlášce k atestační zkoušce
neověřenou kopii rozhodnutí ministerstva o uznání
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na
území České republiky.

(3) Pokud uchazeči byla ministerstvem započítána
odborná praxe, popřípadě její část, absolvovaná v jiném
oboru specializace nebo v cizině, nebo část doby studia
absolvované v doktorském studijním programu3),
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uchazeč připojí k přihlášce k atestační zkoušce neově-
řenou kopii rozhodnutí ministerstva o tomto započtení.

§ 4
Předpoklady pro vykonání atestační zkoušky

Předpokladem pro vykonání atestační zkoušky je
splnění všech požadavků stanovených vzdělávacím
programem pro daný obor specializačního vzdělávání.

§ 5
Termín a místo konání atestační zkoušky

(1) Atestační zkouška se koná v termínech, které
stanoví ministerstvo pro jednotlivé obory specializač-
ního vzdělávání; ministerstvo stanoví nejméně 2 ter-
míny pro každý obor na příslušný kalendářní rok,
a to nejpozději do 31. ledna daného kalendářního roku.
V případě potřeby stanoví ministerstvo další termíny
pro vykonání atestační zkoušky.

(2) Ministerstvo, popřípadě pověřená organizace,
stanoví místo konání atestační zkoušky a potvrdí je
společně s termínem konání atestační zkoušky nejméně
30 kalendářních dnů před termínem konání atestační
zkoušky všem uchazečům, kteří podali přihlášku k ates-
tační zkoušce podle § 3 a splnili předpoklady uvedené
v § 4. Ministerstvo, popřípadě pověřená organizace,
rovněž vyrozumí členy atestační komise o termínu
a místu konání atestační zkoušky. Ministerstvo
zkoušku zruší, pokud se ve lhůtě 30 kalendářních dnů
před termínem konání atestační zkoušky nepřihlásí ale-
spoň 1 uchazeč v příslušném oboru.

(3) Ministerstvo uveřejňuje způsobem umožňují-
cím dálkový přístup termíny konání atestačních
zkoušek a aktuální seznam zkušebních otázek a dopo-
ručené literatury k atestační zkoušce v jednotlivých
oborech.

§ 6
Obsah, průběh a hodnocení atestační zkoušky

(1) Atestační zkouška se skládá z části teoretické,
a pokud tak stanoví vzdělávací program, i z části prak-
tické. Praktická část atestační zkoušky se koná v akre-
ditovaném zařízení a předchází teoretické části atestační
zkoušky. Atestační zkouška probíhá zpravidla v jed-
nom dni.

(2) Před zahájením atestační zkoušky uchazeč
prokáže svoji totožnost před komisí a předloží doklad
o zaplacení úhrady nákladů spojených s organizací pří-
slušné části atestační zkoušky. O předložení dokladu
totožnosti a dokladu o zaplacení úhrady nákladů spo-
jených s organizací příslušné části atestační zkoušky se
provede záznam do protokolu o atestační zkoušce.

Skládá-li se atestační zkouška z více částí, může být
prokázání totožnosti požadováno při každé části ates-
tační zkoušky.

(3) Obsah praktické části atestační zkoušky, která
spočívá v ověření odborných praktických dovedností,
je stanoven příslušným vzdělávacím programem.

(4) Teoretická část atestační zkoušky spočívá v od-
povědi na 3 odborné otázky, z nichž 1 může být na-
hrazena obhajobou písemné práce. Otázky z teoretické
části zkoušky se losují a zaznamenávají do protokolu
o atestační zkoušce. Po vylosování otázek poskytne
atestační komise uchazeči přiměřený čas na přípravu
odpovědí, nejméně však 15 minut.

(5) V případě, že v teoretické části atestační
zkoušky nebyla odpověď na některou ze zadaných
otázek dostačující, ale uchazeč neprokázal zásadní
neznalosti, může atestační komise položit uchazeči do-
plňující otázku. Doplňující otázku lze položit pouze
jednou v celém průběhu atestační zkoušky. Znění do-
plňující otázky se zaznamenává do protokolu o ates-
tační zkoušce.

(6) Jednotlivé části atestační zkoušky a její celkový
výsledek jsou hodnoceny prospěl nebo neprospěl.

(7) Pokud uchazeč v praktické části atestační
zkoušky neprospěl, v teoretické části atestační zkoušky
se nepokračuje a uchazeč u atestační zkoušky nepro-
spěl. Pokud uchazeč v teoretické části atestační
zkoušky neprospěl, celkové hodnocení uchazeče u ates-
tační zkoušky zní „neprospěl“.

(8) Celkové hodnocení atestační zkoušky vyhlásí
atestační komise po poradě o výsledku atestační
zkoušky. Hodnocení jednotlivých částí atestační
zkoušky a celkové hodnocení atestační zkoušky se za-
znamenává do protokolu o atestační zkoušce. Předseda
atestační komise nebo jím pověřený člen atestační ko-
mise zaznamenává do průkazu odbornosti jen úspěšně
vykonanou atestační zkoušku.

§ 7

Neúčast na atestační zkoušce, odstoupení
od atestační zkoušky, odložení a opakování

atestační zkoušky

(1) Nemůže-li se uchazeč dostavit k atestační
zkoušce v termínu, na který byl pozván, může minis-
terstvu, popřípadě pověřené organizaci svou neúčast
omluvit. Za omluvu se považuje

a) písemná omluva doručená ministerstvu, popřípadě
pověřené organizaci, před termínem atestační
zkoušky,
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b) v případě závažného důvodu písemná omluva do-
ručená ministerstvu, popřípadě pověřené organi-
zaci, do 10 kalendářních dnů po termínu konání
atestační zkoušky, nebo

c) odstoupení od praktické nebo teoretické části ates-
tační zkoušky před jejím zahájením.

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

(2) Uchazeči, který úspěšně vykonal pouze prak-
tickou část zkoušky a omluvil se z teoretické části
zkoušky, je tato část zkoušky uznána, pokud k úspěš-
nému vykonání teoretické části dojde do 2 let ode dne
vykonání praktické části zkoušky.

(3) Pokud uchazeč odstoupí od atestační zkoušky
po vylosování otázek nebo v jejím dalším průběhu, je
hodnocen, jako by při atestační zkoušce neprospěl.

(4) Nedostaví-li se uchazeč k atestační zkoušce
bez omluvy, je hodnocen, jako by při atestační zkoušce
neprospěl.

(5) Pokud uchazeč u atestační zkoušky neprospěl,
může atestační zkoušku vykonat nejdříve za 12 měsíců
ode dne termínu neúspěšně vykonané zkoušky. Ates-
tační zkoušku může uchazeč ve stejném oboru opako-
vat nejvýše dvakrát.

ČÁST TŘETÍ

APROBAČNÍ ZKOUŠKA

§ 8

Zkušební komise

(1) Aprobační zkouška, s výjimkou první a druhé
části a absolvování praktického výkonu příslušného
zdravotnického povolání pod odborným dohledem
(dále jen „praktická část“), se koná před zkušební ko-
misí zřízenou ministerstvem podle zákona. Zkušební
komise má nejméně 3 členy. Členové zkušební komise
zvolí předsedu, který řídí jednání zkušební komise a od-
povídá za její činnost. Tuto volbu lze opakovat dvakrát.
Pokud se nepodaří zvolit předsedu ani při druhé volbě,
určí se losem.

(2) Aprobační zkouška je přístupná pro zdravot-
nické pracovníky2) a dále pro zaměstnance, kteří ko-
nání zkoušky administrativně zajišťují, a to s výjimkou

porady o výsledku zkoušky nebo její části, která je
neveřejná.

(3) O výsledku aprobační zkoušky nebo její části
rozhoduje zkušební komise hlasováním. V případě ne-
rozhodného výsledku rozhoduje hlas předsedy zku-
šební komise.

(4) První a druhá část aprobační zkoušky podle
§ 11 odst. 2 se koná za přítomnosti nejméně 1 osoby,
která je zaměstnancem ministerstva.

§ 9

Přihláška k aprobační zkoušce

(1) Přihlášku k aprobační zkoušce podává uchazeč
ministerstvu, popřípadě pověřené organizaci.

(2) K přihlášce uchazeč připojí osvědčení o uznání
vysokoškolského vzdělání podle jiných právních před-
pisů (nostrifikaci)4), doklad o vzdělání opatřený překla-
dem do českého jazyka, který musí být proveden tlu-
močníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumoč-
níků5), doklad o zdravotní způsobilosti a doklad o bez-
úhonnosti.

§ 10

Termín a místo konání aprobační zkoušky

(1) Aprobační zkouška se koná v termínech, které
stanoví ministerstvo; ministerstvo stanoví nejméně
2 termíny na příslušný kalendářní rok, a to nejpozději
do 31. ledna daného kalendářního roku. V případě po-
třeby ministerstvo stanoví další termíny pro vykonání
aprobační zkoušky.

(2) Ministerstvo, popřípadě pověřená organizace,
stanoví místo konání aprobační zkoušky a potvrdí je
společně s termínem konání aprobační zkoušky nej-
méně 30 kalendářních dnů před termínem konání apro-
bační zkoušky všem uchazečům, kteří podali přihlášku
k aprobační zkoušce podle § 9. Ministerstvo, popřípadě
pověřená organizace, rovněž vyrozumí členy zkušební
komise o termínu a místu konání aprobační zkoušky.
Ministerstvo zkoušku zruší, pokud se ve lhůtě 30 ka-
lendářních dnů před termínem konání aprobační
zkoušky nepřihlásí alespoň 1 uchazeč.

(3) Ministerstvo uveřejňuje způsobem umožňují-
cím dálkový přístup termíny konání aprobačních
zkoušek a aktuální seznam zkušebních otázek a dopo-
ručené literatury k aprobační zkoušce.
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§ 11
Obsah, průběh a hodnocení aprobační zkoušky

(1) Zkušební komise ověřuje aprobační zkouškou
odborné teoretické vědomosti, znalost systému zdra-
votnictví v České republice a schopnost odborně se
vyjadřovat v českém jazyce v rozsahu nezbytně nutném
k výkonu zdravotnického povolání, a to slovem i pís-
mem.

(2) Aprobační zkouška se člení na 4 na sebe na-
vazující části:

a) první a druhou částí jsou písemné testy; prvním
testem se ověřují odborné znalosti a druhým tes-
tem se ověřují znalosti systému zdravotnictví a zá-
kladů práva ve vztahu k poskytování zdravotní
péče v České republice. Testy je možné vykonat
v jazyce českém, anglickém, francouzském, němec-
kém nebo ruském. Úspěšné absolvování písem-
ných testů aprobační zkoušky je předpokladem
pro vykonání praktické části,

b) třetí částí je absolvování praktické části. Úspěšné
absolvování praktické části je předpokladem pro
vykonání ústní zkoušky, která následuje v nejbliž-
ším možném termínu,

c) čtvrtou částí je ústní zkouška, kterou se ověřují
odborné znalosti, případně schopnost vyjadřovat
se v českém jazyce.

(3) Praktickou část zkoušky uchazeč absolvuje
v délce 5 měsíců v rozsahu stanovené týdenní pracovní
doby pod odborným dohledem lékaře, popřípadě zub-
ního lékaře nebo farmaceuta se způsobilostí k samostat-
nému výkonu zdravotnického povolání v příslušném
oboru, který písemně zhodnotí, zda byla praktická část
vykonána úspěšně. V průběhu praktické části vypracují
uchazeči 5 případových studií. Zkušební komise vybere
1 případovou studii, kterou bude uchazeč při ústní
zkoušce obhajovat.

(4) Ústní zkouška začíná obhajobou případové
studie a pokračuje losováním otázek z jednotlivých
předmětů aprobační zkoušky. Po vylosování otázek
poskytne zkušební komise uchazeči přiměřený čas na
přípravu odpovědi, nejméně však 15 minut. V případě,
že při ústní zkoušce nebyla odpověď na některou ze
zadaných otázek dostačující, ale uchazeč neprokázal
zásadní neznalosti, může zkušební komise položit
uchazeči doplňující otázku. Doplňující otázku lze po-
ložit pouze jednou v celém průběhu ústní zkoušky.
Průběh ústní zkoušky, včetně znění zadaných otázek
a případné doplňující otázky, a průběh obhajoby pří-
padové studie se zaznamenají do protokolu o aprobační
zkoušce.

(5) Před zahájením každé části aprobační zkoušky
uchazeč prokáže svoji totožnost před komisí a předloží
doklad o zaplacení úhrady nákladů spojených s organi-
zací příslušné části aprobační zkoušky. Předložení do-

kladu totožnosti a dokladu o zaplacení úhrady nákladů
spojených s organizací příslušné části aprobační
zkoušky se zaznamená do protokolu o aprobační
zkoušce.

(6) Jednotlivé části aprobační zkoušky, s výjimkou
praktické části, a její celkový výsledek jsou hodnoceny
prospěl nebo neprospěl.

(7) Celkové hodnocení aprobační zkoušky vyhlásí
zkušební komise po poradě o výsledku aprobační
zkoušky. Hodnocení jednotlivých částí aprobační
zkoušky a celkové hodnocení aprobační zkoušky se
zaznamená do protokolu o aprobační zkoušce.

§ 12

Neúčast na aprobační zkoušce, odstoupení
od aprobační zkoušky a její opakování

(1) Nemůže-li se uchazeč dostavit k aprobační
zkoušce nebo její části v termínu, na který byl pozván,
může svou neúčast omluvit ministerstvu, popřípadě po-
věřené organizaci. Za omluvu se považuje

a) písemná omluva doručená ministerstvu, popřípadě
pověřené organizaci, před termínem aprobační
zkoušky,

b) v případě závažného důvodu písemná omluva do-
ručená ministerstvu, popřípadě pověřené organi-
zaci, do 10 kalendářních dnů po termínu konání
aprobační zkoušky, nebo

c) odstoupení od kterékoli části aprobační zkoušky
před jejím zahájením.

Omluví-li se uchazeč, může se přihlásit k aprobační
zkoušce nebo její části v nejbližším následujícím ter-
mínu, pokud je to z organizačních důvodů možné.
Úhrada nákladů spojených s organizací aprobační
zkoušky se nevrací.

(2) Uchazeči, který úspěšně vykonal část apro-
bační zkoušky, je tato část zkoušky uznána po dobu
2 let od jejího vykonání. Jestliže uchazeč úspěšně ob-
hájil případovou studii a neprospěl u další části ústní
zkoušky, je úspěšné obhájení případové studie uznáno
po dobu 2 let od jejího obhájení.

(3) Pokud uchazeč odstoupí od kterékoli části
aprobační zkoušky po vylosování otázek nebo v jejím
dalším průběhu, je hodnocen, jako by při aprobační
zkoušce neprospěl.

(4) Nedostaví-li se uchazeč k aprobační zkoušce
bez omluvy, je posuzován, jako by při aprobační
zkoušce nebo její části neprospěl.

(5) Pokud uchazeč u aprobační zkoušky nepro-
spěl, může ji znovu vykonat v nejbližším následujícím
termínu, pokud je to z organizačních důvodů možné.
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ČÁST ČTVRTÁ

POSTUP OVĚŘENÍ ZNALOSTI
ČESKÉHO JAZYKA

§ 13
Postup ověření znalosti českého jazyka

(1) Schopnost vyjadřovat se v českém jazyce ově-
řuje ministerstvo

a) posouzením dokladu o jazykové zkoušce z české-
ho nebo slovenského jazyka,

b) posouzením vzdělání absolvovaného v českém
nebo slovenském jazyce, nebo

c) pohovorem.

(2) Ministerstvo od ověření znalosti českého ja-
zyka pohovorem upustí, pokud uchazeč předloží do-
klady uvedené v odstavci 1 písm. a) nebo b). O tomto
úkonu se provede záznam do protokolu.

(3) Znalost českého jazyka ověřuje komise jmeno-
vaná ministerstvem, která má nejméně 3 členy, z nichž
nejméně 1 člen má specializovanou způsobilost v daném
specializačním oboru k výkonu zdravotnického povo-
lání a nejméně 1 člen je zástupce ministerstva. Členové
komise zvolí předsedu, který řídí jednání komise a od-
povídá za její činnost. Pokud se nepodaří zvolit před-
sedu ani při druhé volbě, určí se losem.

(4) O výsledku ověření rozhoduje komise hlaso-
váním. V případě nerozhodného výsledku hlasování
rozhoduje hlas předsedy komise.

§ 14
Termín a místo konání ověření znalosti

českého jazyka pohovorem

Termín a místo konání ověření znalosti českého
jazyka určí ministerstvo a oznámí je uchazeči nejméně
30 kalendářních dnů před termínem konání ověření.

§ 15
Obsah, průběh a hodnocení ověřování znalosti

českého jazyka pohovorem

(1) Znalost českého jazyka se ověřuje v rozsahu
nezbytně nutném pro výkon daného zdravotnického
povolání. Uchazeč prokáže schopnost odborně se vy-
jadřovat a komunikovat v českém jazyce, a to formou
četby odborného textu v českém jazyce, reprodukce
obsahu přečteného textu, rozhovoru s fiktivním pacien-

tem a písemného záznamu údajů do fiktivní zdravot-
nické dokumentace.

(2) Před zahájením ověření znalosti českého ja-
zyka uchazeč prokáže svoji totožnost před komisí
a o předložení dokladu totožnosti se provede záznam
do protokolu.

(3) Komise celkově zhodnotí uchazečovy znalosti
českého jazyka prospěl nebo neprospěl a provede
o tom záznam do protokolu o ověření znalosti českého
jazyka. Do protokolu o ověření znalosti českého jazyka
se provádí záznam o obsahu pohovoru.

ČÁST PÁTÁ

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
USTANOVENÍ

§ 16

(1) Pro závěrečnou zkoušku certifikovaného
kurzu se obdobně použijí ustanovení o atestační
zkoušce.

(2) Uchazeč přihlášený k atestační zkoušce přede
dnem účinnosti této vyhlášky vykoná atestační
zkoušku podle dosavadních právních předpisů, nejpoz-
ději však do 1 roku ode dne nabytí účinnosti této vy-
hlášky. Pokud uchazeč nevykoná zkoušku ve lhůtě
uvedené ve větě první, postupuje se podle této vyhláš-
ky.

(3) Uchazeč přihlášený k aprobační zkoušce přede
dnem účinnosti této vyhlášky vykoná aprobační
zkoušku podle dosavadních právních předpisů, nejpoz-
ději však do 1 roku ode dne nabytí účinnosti této vy-
hlášky. Pokud uchazeč nevykoná zkoušku ve lhůtě
uvedené ve větě první, postupuje se podle této vyhláš-
ky.

§ 17

Vyhláška č. 395/2004 Sb., kterou se stanoví zku-
šební řád pro atestační zkoušky a pro aprobační
zkoušky lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, se zru-
šuje.

§ 18

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července
2009.

Ministryně:

Mgr. Jurásková, Ph.D., MBA v. r.
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189

VYHLÁŠKA

ze dne 10. června 2009

o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu,
závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu

při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona
o nelékařských zdravotnických povoláních)

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „minister-
stvo“) stanoví podle § 90 odst. 2 písm. a), b) a h) zá-
kona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání
způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických
povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytová-
ním zdravotní péče a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povolá-
ních), ve znění zákona č. 189/2008 Sb., (dále jen „zá-
kon“):

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Tato vyhláška upravuje v souladu s právem Evrop-
ských společenství1)

a) atestační zkoušky k získání specializované způso-
bilosti k výkonu nelékařského zdravotnického po-
volání,

b) zkoušky k vydání osvědčení k výkonu zdravotnic-
kého povolání bez odborného dohledu,

c) závěrečné zkoušky akreditovaného kvalifikačního
kurzu k získání odborné způsobilosti k výkonu
nelékařského zdravotnického povolání,

d) aprobační zkoušky k získání způsobilosti k vý-
konu nelékařského zdravotnického povolání na
území České republiky, při uznávání způsobilosti
k výkonu zdravotnického povolání osob, na které
se nevztahuje část první hlava sedmá zákona,

e) postup při ověření znalosti českého jazyka.

ČÁST DRUHÁ

ATESTAČNÍ ZKOUŠKA

§ 2
Oborová atestační komise

(1) Atestační zkouška se koná před oborovou
atestační komisí (dále jen „atestační komise“) zřízenou
ministerstvem podle zákona. Atestační komise má nej-
méně 3 členy. U praktické části atestační zkoušky, která
se koná v akreditovaném zařízení, je přítomen nejméně
1 člen atestační komise a školitel akreditovaného zaří-
zení. Členové atestační komise zvolí předsedu, který
řídí jednání atestační komise a odpovídá za její činnost.
Tuto volbu lze opakovat dvakrát. Pokud se nepodaří
zvolit předsedu ani při druhé volbě, určí se losem.

(2) Atestační zkouška je přístupná pro zdravot-
nické pracovníky2) a dále pro zaměstnance minister-
stva, kteří konání zkoušky administrativně zajišťují,
a to s výjimkou porady o výsledku zkoušky nebo její
části, která je neveřejná.

(3) O výsledku atestační zkoušky nebo její části
rozhoduje atestační komise hlasováním. V případě ne-
rozhodného výsledku hlasování rozhoduje hlas před-
sedy komise.

§ 3
Přihláška k atestační zkoušce

(1) Přihlášku k atestační zkoušce podává uchazeč
ministerstvu, popřípadě pověřené organizaci. Správnost
údajů uvedených v přihlášce potvrzuje školitel akredi-
tovaného zařízení, v němž se uskutečňuje vzdělávací
program, a zaměstnavatel uchazeče.

(2) Pokud uchazeč získal odbornou nebo specia-
lizovanou způsobilost k výkonu zdravotnického povo-
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lání v cizině nebo pokud uchazeč absolvoval v České
republice akreditovaný zdravotnický studijní program
s jiným vyučovacím jazykem než českým, připojí k při-
hlášce neověřenou kopii rozhodnutí ministerstva
o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povo-
lání na území České republiky.

(3) Pokud uchazeči byly ministerstvem započteny
moduly, které absolvoval v rámci jiného specializačního
vzdělávání, a certifikované kurzy, připojí k přihlášce
k atestační zkoušce neověřenou kopii potvrzení o tomto
započtení.

(4) Pokud uchazeči byla ministerstvem započtena
část dříve absolvovaného studia, připojí k přihlášce
k atestační zkoušce neověřenou kopii potvrzení o tomto
započtení.

(5) Pokud uchazeči byla ministerstvem započtena
odborná praxe, popřípadě její část, absolvovaná

a) v jiném oboru specializace, pokud odpovídá pří-
slušnému vzdělávacímu programu, nebo

b) v cizině, pokud odpovídá příslušnému vzděláva-
címu programu,

připojí k přihlášce k atestační zkoušce neověřenou ko-
pii potvrzení o tomto započtení.

§ 4

Předpoklady pro vykonání atestační zkoušky

Předpokladem pro vykonání atestační zkoušky je
splnění všech požadavků stanovených vzdělávacím
programem pro daný obor specializačního vzdělávání.

§ 5

Termín a místo konání atestační zkoušky

(1) Atestační zkouška se koná v termínech, které
stanoví ministerstvo pro jednotlivé obory specializač-
ního vzdělávání; ministerstvo stanoví nejméně 2 ter-
míny pro každý obor na příslušný kalendářní rok,
a to nejpozději do 31. ledna daného kalendářního roku.
V případě potřeby stanoví ministerstvo další termíny
atestační zkoušky.

(2) Ministerstvo, popřípadě pověřená organizace,
stanoví místo konání atestační zkoušky a potvrdí je
společně s termínem konání atestační zkoušky nejméně
30 kalendářních dnů před termínem atestační zkoušky
všem uchazečům, kteří podali přihlášku ke zkoušce po-
dle § 3 a splnili předpoklady uvedené v § 4. Minister-
stvo, popřípadě pověřená organizace, rovněž vyrozumí
členy atestační komise o termínu a místu konání ates-
tační zkoušky. Ministerstvo zkoušku zruší, pokud se ve
lhůtě 30 kalendářních dnů před termínem konání

atestační zkoušky nepřihlásí alespoň 1 uchazeč v pří-
slušném oboru.

(3) Ministerstvo uveřejňuje způsobem umožňují-
cím dálkový přístup termíny konání atestačních
zkoušek a aktuální seznam zkušebních otázek a dopo-
ručené literatury k atestační zkoušce v jednotlivých
oborech.

§ 6
Obsah, průběh a hodnocení atestační zkoušky

(1) Atestační zkouška, která se koná v akreditova-
ném zařízení, se skládá z části praktické a teoretické
a probíhá zpravidla v jednom dni. Praktická část ates-
tační zkoušky může předcházet teoretické části ates-
tační zkoušky.

(2) Před zahájením atestační zkoušky uchazeč
prokáže svoji totožnost před atestační komisí a předloží
doklad o zaplacení úhrady nákladů spojených s organi-
zací příslušné části atestační zkoušky. O předložení do-
kladu totožnosti a dokladu o zaplacení úhrady nákladů
spojených s organizací příslušné atestační zkoušky je
proveden záznam do protokolu o atestační zkoušce.
Skládá-li se atestační zkouška z více částí, může být
prokázání totožnosti požadováno při každé části ates-
tační zkoušky.

(3) Za praktickou část se považuje
a) ověření úspěšného zvládnutí praktických výkonů,
b) analýza předložených ošetřovatelských nebo labo-

ratorně diagnostických problémů (případových
studií, modelových situací), nebo

c) obhajoba písemné práce.

(4) Teoretická část atestační zkoušky spočívá v od-
povědi na 3 odborné otázky. Otázky z teoretické části
zkoušky se losují a zaznamenávají do protokolu o ates-
tační zkoušce. Po vylosování otázek poskytne atestační
komise uchazeči přiměřený čas na přípravu odpovědí,
nejméně však 15 minut.

(5) V případě, že odpověď na některou ze zada-
ných otázek v teoretické části nebyla dostačující, ale
uchazeč neprokázal zásadní neznalosti, může atestační
komise položit uchazeči doplňující otázku. Doplňující
otázku lze položit pouze jednou v celém průběhu ates-
tační zkoušky. Znění doplňující otázky se zazname-
nává rovněž do protokolu o atestační zkoušce.

(6) Jednotlivé části atestační zkoušky a její celkový
výsledek jsou hodnoceny prospěl nebo neprospěl.

(7) Pokud je praktická část atestační zkoušky hod-
nocena neprospěl, v teoretické části atestační zkoušky
se nepokračuje a celkové hodnocení atestační zkoušky
zní „neprospěl“. Pokud uchazeč v teoretické části ates-
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tační zkoušky i po případné doplňující otázce nepro-
spěl, celkové hodnocení uchazeče u atestační zkoušky
zní „neprospěl“.

(8) Celkové hodnocení atestační zkoušky vyhlásí
atestační komise po poradě o výsledku atestační
zkoušky. Hodnocení jednotlivých částí atestační
zkoušky a celkové hodnocení atestační zkoušky se za-
znamenává do protokolu o atestační zkoušce. Předseda
atestační komise nebo jím pověřený člen atestační ko-
mise zaznamenává do průkazu odbornosti jen úspěšně
vykonanou atestační zkoušku. Po úspěšném vykonání
atestační zkoušky obdrží uchazeč diplom a dodatek
k diplomu.

§ 7

Neúčast na atestační zkoušce, odstoupení
od atestační zkoušky, její opakování

(1) Nemůže-li se uchazeč dostavit k atestační
zkoušce v termínu, na který byl pozván, může svou
neúčast omluvit ministerstvu, popřípadě pověřené
organizaci. Za omluvu se považuje

a) písemná omluva doručená ministerstvu, popřípadě
pověřené organizaci před termínem atestační
zkoušky,

b) v případě závažného důvodu písemná omluva do-
ručená ministerstvu, popřípadě pověřené organi-
zaci do 10 kalendářních dnů po termínu konání
atestační zkoušky, nebo

c) odstoupení od praktické nebo teoretické části ates-
tační zkoušky před jejím zahájením.

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

(2) Uchazeči, který úspěšně vykonal pouze část
zkoušky a omluvil se ze zbývající části zkoušky, je tato
část zkoušky uznána, pokud k úspěšnému vykonání
zbývající části dojde do 2 let ode dne vykonání úspěšně
vykonané části zkoušky.

(3) Pokud uchazeč odstoupí od atestační zkoušky
po vylosování otázek nebo v jejím dalším průběhu, je
hodnocen jako by při atestační zkoušce neprospěl.

(4) Nedostaví-li se uchazeč k atestační zkoušce
bez omluvy, je hodnocen, jako by při atestační zkoušce
neprospěl.

(5) Pokud uchazeč u atestační zkoušky neprospěl,
může atestační zkoušku vykonat nejdříve za 12 měsíců
ode dne termínu neúspěšně vykonané zkoušky.

ČÁST TŘETÍ

ZKOUŠKA K VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ
K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ

BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU

§ 8
Zkušební komise

(1) Zkouška k vydání osvědčení k výkonu zdra-
votnického povolání bez odborného dohledu (dále jen
„zkouška k vydání osvědčení“) se koná před zkušební
komisí zřízenou ministerstvem podle zákona. Při ko-
nání zkoušky k vydání osvědčení musí být přítomni
nejméně 4 stálí členové zkušební komise, a to alespoň
1 zástupce ministerstva, 1 zástupce akreditovaného za-
řízení, 1 zástupce organizace zaměstnavatelů a 1 zá-
stupce zdravotnického povolání, jehož se zkouška týká.
Členové zkušební komise zvolí předsedu, který řídí
jednání zkušební komise a odpovídá za její činnost.
Tuto volbu lze opakovat dvakrát. Pokud se nepodaří
zvolit předsedu ani při druhé volbě, určí se losem.

(2) Zkouška k vydání osvědčení je přístupná pro
zdravotnické pracovníky2), a dále pro zaměstnance,
kteří konání zkoušky administrativně zajišťují, a to s vý-
jimkou porady o výsledku zkoušky nebo její části,
která je neveřejná.

(3) Na poradě o výsledku zkoušky k vydání
osvědčení nebo její části zkušební komise rozhoduje
hlasováním. V případě nerozhodného výsledku hlaso-
vání rozhoduje hlas předsedy zkušební komise.

§ 9
Přihlášky ke zkoušce k vydání osvědčení

Přihlášky ke zkoušce k vydání osvědčení se před-
kládají ministerstvu, popřípadě pověřené organizaci.

§ 10
Termín a místo konání zkoušky k vydání osvědčení

(1) Zkouška k vydání osvědčení se koná v termí-
nech, které stanoví ministerstvo pro jednotlivá zdravot-
nická nelékařská povolání; ministerstvo stanoví nej-
méně 2 termíny pro každý obor na příslušný kalen-
dářní rok, a to nejpozději do 31. ledna daného kalen-
dářního roku. V případě potřeby stanoví ministerstvo
další termíny. Ministerstvo přitom postupuje tak, aby
žadatel mohl vykonat zkoušku nejdéle do 90 kalendář-
ních dnů ode dne podání žádosti.

(2) Ministerstvo, popřípadě pověřená organizace,
stanoví místo konání zkoušky k vydání osvědčení a po-
tvrdí je společně s termínem konání zkoušky k vydání
osvědčení nejméně 30 kalendářních dnů před termínem
konání zkoušky k vydání osvědčení všem uchazečům,
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kteří podali přihlášku ke zkoušce k vydání osvědčení
podle § 9. Ministerstvo, popřípadě pověřená organi-
zace, rovněž vyrozumí členy zkušební komise o ter-
mínu a místu konání zkoušky k vydání osvědčení. Mi-
nisterstvo zkoušku k vydání osvědčení zruší, pokud se
ve lhůtě 30 kalendářních dnů před termínem konání
zkoušky nepřihlásí alespoň 1 uchazeč.

(3) Ministerstvo uveřejňuje způsobem umožňují-
cím dálkový přístup termíny konání zkoušek k vydání
osvědčení a aktuální seznam zkušebních otázek pro
jednotlivá zdravotnická nelékařská povolání ke zkoušce
k vydání osvědčení.

§ 11

Obsah, průběh a hodnocení zkoušky k vydání
osvědčení

(1) Zkouška k vydání osvědčení se skládá z části
teoretické a z části praktické a probíhá v jednom dni.

(2) Před zahájením zkoušky k vydání osvědčení
uchazeč prokáže svoji totožnost před zkušební komisí
a předloží doklad o zaplacení úhrady nákladů spoje-
ných s organizací zkoušky k vydání osvědčení. O před-
ložení dokladu totožnosti a dokladu o zaplacení úhrady
nákladů spojených s organizací zkoušky k vydání
osvědčení je proveden záznam do protokolu o zkoušce
k vydání osvědčení. Skládá-li se zkouška k vydání
osvědčení z více částí, může být prokázání totožnosti
požadováno při každé části této zkoušky.

(3) Pokud uchazeč prokáže dostatečnou dobu vý-
konu zdravotnického povolání stanovenou zákonem3),
skládá pouze teoretickou část zkoušky k vydání osvěd-
čení nebo pokud uchazeč prokáže dostatečný počet
kreditů z celoživotního vzdělávání stanovený záko-
nem3), skládá pouze praktickou část této zkoušky.

(4) V teoretické části zkoušky k vydání osvědčení
uchazeč odpovídá na dvě otázky. Otázky se losují a za-
znamenávají do protokolu o zkoušce k vydání osvěd-
čení. Po vylosování otázek poskytne zkušební komise
uchazeči přiměřený čas na přípravu odpovědi, nejméně
však 15 minut.

(5) V praktické části zkoušky k vydání osvědčení
zkušební komise prověří praktické dovednosti ucha-
zeče rozborem ošetřovatelského nebo laboratorně diag-
nostického problému (případových studií, modelových
situací) nebo provedením praktického výkonu.

(6) Jednotlivé části zkoušky k vydání osvědčení

a celkový výsledek jsou hodnoceny prospěl nebo ne-
prospěl.

(7) Pokud je některá dílčí otázka teoretické části
zkoušky k vydání osvědčení nebo praktická část této
zkoušky klasifikována neprospěl, celkové hodnocení
zkoušky k vydání osvědčení zní „neprospěl“.

(8) Hodnocení jednotlivých částí zkoušky k vy-
dání osvědčení a celkové hodnocení této zkoušky vy-
hlásí zkušební komise po poradě o výsledku zkoušky
k vydání osvědčení. Hodnocení jednotlivých částí
zkoušky k vydání osvědčení a celkové hodnocení této
zkoušky se zaznamenává do protokolu.

§ 12

Neúčast na zkoušce k vydání osvědčení, odstoupení
a její opakování

(1) Nemůže-li se uchazeč dostavit ke zkoušce
k vydání osvědčení v termínu, na který byl pozván,
může svou neúčast omluvit ministerstvu, popřípadě po-
věřené organizaci. Za omluvu se považuje

a) písemná omluva doručená ministerstvu, popřípadě
pověřené organizaci před termínem zkoušky k vy-
dání osvědčení,

b) v případě závažného důvodu písemná omluva do-
ručená ministerstvu, popřípadě pověřené organi-
zaci do 10 kalendářních dnů po termínu konání
zkoušky k vydání osvědčení, nebo

c) odstoupení od praktické nebo teoretické části
zkoušky k vydání osvědčení před jejím zahájením.

Uchazeči, který úspěšně vykonal pouze část zkoušky
k vydání osvědčení, je tato část zkoušky uznána, pokud
k úspěšnému vykonání zbývající části této zkoušky do-
jde do 2 let ode dne úspěšně vykonané části této
zkoušky. Úhrada nákladů spojených s organizací
zkoušky se nevrací.

(2) Pokud uchazeč odstoupí od zkoušky k vydání
osvědčení po vylosování otázek nebo v jejím dalším
průběhu, je hodnocen, jako by při zkoušce k vydání
osvědčení neprospěl.

(3) Nedostaví-li se uchazeč ke zkoušce k vydání
osvědčení bez omluvy, je hodnocen, jako by při
zkoušce k vydání osvědčení neprospěl.

(4) Pokud uchazeč u kterékoliv části zkoušky
k vydání osvědčení neprospěl, může tuto část zkoušky
vykonat nejdříve za 2 měsíce ode dne termínu konání
této části zkoušky.
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ČÁST ČTVRTÁ

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA AKREDITOVANÉHO
KVALIFIKAČNÍHO KURZU

§ 13
Zkušební komise, přihláška a předpoklady

pro vykonání závěrečné zkoušky

(1) Závěrečná zkouška akreditovaného kvalifikač-
ního kurzu (dále jen „závěrečná zkouška“) se koná
před zkušební komisí akreditovaného zařízení. Členy
zkušební komise jmenuje a odvolává statutární orgán
akreditovaného zařízení, a to na návrh příslušných pro-
fesních sdružení, popřípadě odborných společností.
Zkušební komise má nejméně 3 členy. Členové zku-
šební komise zvolí předsedu, který řídí jednání zku-
šební komise a odpovídá za její činnost. Tuto volbu
lze opakovat dvakrát. Pokud se nepodaří zvolit před-
sedu ani při druhé volbě, určí se losem.

(2) O výsledku zkoušky rozhoduje komise veřej-
ným hlasováním. V případě nerozhodného výsledku
hlasování rozhoduje hlas předsedy komise.

(3) Přihláška k závěrečné zkoušce se předkládá
akreditovanému zařízení na formuláři vydaném k to-
muto účelu akreditovaným zařízením. Správnost údajů
uvedených v přihlášce potvrzuje odborný garant kurzu
vzdělávacího programu.

(4) Předpokladem pro vykonání závěrečné
zkoušky je splnění všech požadavků stanovených pří-
slušným vzdělávacím programem.

(5) Postup započtení části dříve absolvovaného
studia a části odborné praxe stanoví akreditované za-
řízení vnitřním předpisem a přiznané zápočty eviduje
ve spise uchazeče o závěrečnou zkoušku.

§ 14
Termín a místo konání závěrečné zkoušky

(1) Závěrečná zkouška se koná v termínech stano-
vených akreditovaným zařízením. Akreditované zaří-
zení informuje ministerstvo o termínu a místě konání
závěrečné zkoušky, a to alespoň 30 kalendářních dnů
před termínem konání zkoušky. Ministerstvo je opráv-
něno jmenovat a odvolat dalšího člena zkušební ko-
mise4).

(2) Akreditované zařízení potvrdí uchazeči termín
a místo závěrečné zkoušky alespoň 30 kalendářních
dnů před dnem konání závěrečné zkoušky. Uchazeč
musí být zařazen na termín závěrečné zkoušky nejpoz-

ději do 3 měsíců od splnění všech požadavků stanove-
ných příslušným vzdělávacím programem.

§ 15

Obsah, průběh a hodnocení závěrečné zkoušky

(1) Závěrečná zkouška akreditovaného kvalifikač-
ního kurzu se skládá z praktické a teoretické části
a koná se zpravidla v jednom dni. Praktická část zá-
věrečné zkoušky předchází části teoretické; v případě,
že je praktická část závěrečné zkoušky hodnocena ne-
prospěl, v teoretické části závěrečné zkoušky se nepo-
kračuje a celkové hodnocení závěrečné zkoušky zní
„neprospěl“.

(2) Před zahájením závěrečné zkoušky uchazeč
prokáže svoji totožnost. O předložení dokladu o totož-
nosti je proveden záznam do protokolu o závěrečné
zkoušce. Skládá-li se závěrečná zkouška z více částí,
může být prokázání totožnosti požadováno při každé
části zkoušky.

(3) Obsah a rozsah závěrečné zkoušky akredito-
vaného kvalifikačního kurzu odpovídá obsahu a roz-
sahu znalostí a dovedností stanovených vzdělávacím
programem k získání odborné způsobilosti příslušného
zdravotnického povolání.

(4) Teoretická část závěrečné zkoušky spočívá
v odpovědi alespoň na 3 odborné otázky. Otázky z teo-
retické a praktické části zkoušky se losují a zaznamená-
vají do protokolu o závěrečné zkoušce. Po vylosování
otázek poskytne zkušební komise přiměřený čas na pří-
pravu odpovědi, nejméně 15 minut.

(5) Za praktickou část se považuje

a) úspěšné provedení praktických výkonů, nebo

b) analýza předložených ošetřovatelských nebo labo-
ratorně diagnostických problémů.

(6) Výsledek každé části závěrečné zkoušky a cel-
kové hodnocení závěrečné zkoušky se hodnotí prospěl
nebo neprospěl.

(7) V případě, že odpověď na některou ze zada-
ných otázek v teoretické části nebyla dostačující, ale
uchazeč neprokázal zásadní neznalosti, může zkušební
komise umožnit losování doplňující otázky. Vyloso-
vání doplňující otázky lze umožnit pouze jednou v ce-
lém průběhu zkoušky. Znění doplňující otázky se za-
znamenává rovněž do protokolu o závěrečné zkoušce.
Pokud je odpověď na některou z otázek teoretické části
závěrečné zkoušky i po případné doplňující otázce kla-
sifikována neprospěl nebo pokud je praktická část kla-
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sifikována neprospěl, celkové hodnocení závěrečné
zkoušky zní „neprospěl“.

(8) Celkový výsledek hodnocení závěrečné
zkoušky vyhlásí zkušební komise po poradě o výsledku
závěrečné zkoušky. Hodnocení jednotlivých částí zá-
věrečné zkoušky a celkové hodnocení závěrečné
zkoušky se zaznamenává do protokolu o závěrečné
zkoušce. Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky
obdrží absolvent osvědčení na tiskopise vydaném mi-
nisterstvem.

§ 16
Neúčast na závěrečné zkoušce, odstoupení

od závěrečné zkoušky, její opakování

(1) Nemůže-li se uchazeč dostavit k závěrečné
zkoušce v termínu, na který byl pozván, může svou
neúčast omluvit akreditovanému zařízení. Za omluvu
se považuje

a) písemná omluva doručená akreditovanému zaří-
zení před termínem závěrečné zkoušky,

b) v případě závažného důvodu písemná omluva do-
ručená akreditovanému zařízení do 10 kalendář-
ních dnů po termínu konání závěrečné zkoušky,
nebo

c) odstoupení od kterékoliv části závěrečné zkoušky
před jejím zahájením.

(2) Omluví-li se uchazeč, může se přihlásit k zá-
věrečné zkoušce v nejbližším následujícím termínu, po-
kud je to z organizačních důvodů možné.

(3) Pokud uchazeč odstoupí od kterékoliv části
závěrečné zkoušky po vylosování otázek nebo v jejím
dalším průběhu, je hodnocen, jako by při závěrečné
zkoušce neprospěl.

(4) Nedostaví-li se uchazeč k závěrečné zkoušce
bez omluvy, je hodnocen, jako by při závěrečné
zkoušce neprospěl.

(5) Pokud uchazeč u kterékoliv části závěrečné
zkoušky neprospěl, může tuto část závěrečné zkoušky
vykonat nejdříve za 2 měsíce od termínu konání této
části závěrečné zkoušky.

ČÁST PÁTÁ

APROBAČNÍ ZKOUŠKA

§ 17
Zkušební komise

(1) Aprobační zkouška, s výjimkou první a druhé

části a praktického výkonu příslušného zdravotnického
povolání pod odborným dohledem (dále jen „praktická
část“), se koná před zkušební komisí zřízenou minis-
terstvem podle zákona. Zkušební komise má nejméně
3 členy. Členové zkušební komise zvolí předsedu,
který řídí jednání zkušební komise a odpovídá za její
činnost. Tuto volbu lze opakovat dvakrát. Pokud se
nepodaří zvolit předsedu ani při druhé volbě, určí se
losem.

(2) Aprobační zkouška je přístupná pouze pro
zdravotnické pracovníky2) a dále pro zaměstnance,
kteří konání zkoušky administrativně zajišťují, a to s vý-
jimkou porady o výsledku zkoušky nebo její části,
která je neveřejná.

(3) O výsledku aprobační zkoušky rozhoduje
zkušební komise hlasováním. V případě nerozhodného
výsledku hlasování rozhoduje hlas předsedy komise.

(4) První a druhá část aprobační zkoušky podle
§ 20 odst. 3 se koná za přítomnosti nejméně jednoho
zaměstnance ministerstva.

§ 18
Přihláška k aprobační zkoušce

(1) Přihlášku k aprobační zkoušce předkládá
uchazeč společně se žádostí o vydání rozhodnutí o způ-
sobilosti k výkonu zdravotnického povolání minister-
stvu, popřípadě pověřené organizaci.

(2) K přihlášce uchazeč připojí ověřenou kopii do-
kladu o vzdělání opatřenou překladem do českého ja-
zyka, který musí být proveden tlumočníkem zapsaným
do seznamu znalců a tlumočníků5), ověřenou kopii
osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání nebo no-
strifikace vysvědčení vydaného zahraniční školou, do-
klad o zdravotní způsobilosti a doklad o bezúhonnosti.

§ 19
Termín a místo konání aprobační zkoušky

(1) Aprobační zkouška se koná v termínech, které
stanoví ministerstvo pro jednotlivá nelékařská zdravot-
nická povolání; ministerstvo stanoví nejméně 2 termíny
na příslušný kalendářní rok, a to nejpozději do
31. ledna daného kalendářního roku. V případě po-
třeby stanoví ministerstvo další termíny aprobačních
zkoušek.

(2) Ministerstvo, popřípadě pověřená organizace,
stanoví místo konání aprobační zkoušky a potvrdí je
společně s termínem konání aprobační zkoušky nej-
méně 30 kalendářních dnů před termínem konání apro-
bační zkoušky všem uchazečům, kteří podali přihlášku
k aprobační zkoušce podle § 18. Ministerstvo, popří-
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padě pověřená organizace, vyrozumí členy zkušební
komise o termínu a místu konání aprobační zkoušky.
Ministerstvo zkoušku zruší, pokud se ve lhůtě 30 ka-
lendářních dnů před termínem konání aprobační
zkoušky nepřihlásí alespoň 1 uchazeč.

(3) Ministerstvo uveřejní způsobem umožňujícím
dálkový přístup termíny konání aprobačních zkoušek
a aktuální seznam zkušebních otázek pro ústní odbor-
nou zkoušku podle § 20.

§ 20
Obsah, průběh a hodnocení aprobační zkoušky

(1) Zkušební komise ověřuje aprobační zkouškou
odborné teoretické vědomosti, znalost systému zdra-
votnictví v České republice a schopnost odborně se
vyjadřovat v českém jazyce v rozsahu nezbytně nutném
k výkonu zdravotnického povolání, a to slovem i pís-
mem.

(2) Obsah a rozsah jednotlivých částí aprobační
zkoušky odpovídají obsahu a rozsahu znalostí a doved-
ností stanovených ve studijních oborech k získání způ-
sobilosti k výkonu zdravotnického povolání uskuteč-
ňovaných středními školami a vyššími odbornými ško-
lami a v akreditovaných zdravotnických studijních
programech k získání způsobilosti k výkonu zdravot-
nického povolání uskutečňovaných vysokými školami
v České republice, popřípadě ve vzdělávacích progra-
mech oborů specializačního vzdělávání nebo akredito-
vaných kvalifikačních kurzů.

(3) Aprobační zkouška se člení na 4 na sebe na-
vazující části

a) první a druhou částí jsou písemné testy; prvním
testem se ověřují odborné znalosti a druhým tes-
tem se ověřují znalosti systému zdravotnictví a zá-
kladů práva ve vztahu k poskytování zdravotní
péče v České republice. Testy je možné vykonat
v jazyce českém, anglickém, francouzském, němec-
kém nebo ruském. Úspěšné absolvování písem-
ných testů aprobační zkoušky je předpokladem
pro vykonání praktické části,

b) třetí částí je absolvování praktické části. Úspěšné
absolvování praktické části je předpokladem pro
vykonání ústní zkoušky, která následuje v nejbliž-
ším možném termínu,

c) čtvrtou částí je ústní odborná zkouška, kterou se
ověřují odborné znalosti, případně schopnost vy-
jadřovat se v českém jazyce.

(4) Praktickou část aprobační zkoušky uchazeč
vykoná jejím úspěšným absolvováním v délce uvedené
v příloze této vyhlášky v rozsahu stanovené týdenní
pracovní doby pod odborným dohledem zdravotnic-
kého pracovníka se způsobilostí k výkonu zdravotnic-

kého povolání bez odborného dohledu v příslušném
oboru, který písemně zhodnotí, zda byla praktická část
aprobační zkoušky vykonána úspěšně.

(5) Ústní odborná zkouška se skládá ze tří otázek.
Otázky se losují a zaznamenávají do protokolu o apro-
bační zkoušce. Po vylosování otázek poskytne zku-
šební komise uchazeči přiměřený čas na přípravu od-
povědi, nejméně však 15 minut. V případě, že při ústní
odborné zkoušce nebyla odpověď na některou ze za-
daných otázek dostačující, ale uchazeč neprokázal zá-
sadní neznalosti, může aprobační komise položit ucha-
zeči doplňující otázku. Doplňující otázku lze položit
pouze jednou v celém průběhu ústní odborné zkoušky.
Průběh ústní odborné zkoušky, včetně znění zadaných
otázek a případné doplňující otázky se zaznamenají do
protokolu o aprobační zkoušce.

(6) Před zahájením každé části aprobační zkoušky
uchazeč prokáže svoji totožnost před komisí a předloží
doklad o zaplacení úhrady nákladů spojených s organi-
zací příslušné části aprobační zkoušky. Předložení do-
kladu totožnosti a dokladu o zaplacení úhrady nákladů
spojených s organizací příslušné části aprobační
zkoušky je zaznamenáno do protokolu o aprobační
zkoušce

(7) Jednotlivé části aprobační zkoušky, s výjimkou
praktické části, a její celkový výsledek jsou hodnoceny
prospěl nebo neprospěl.

(8) Celkové hodnocení aprobační zkoušky vyhlásí
zkušební komise po poradě o výsledku aprobační
zkoušky. Hodnocení jednotlivých částí aprobační
zkoušky a celkové hodnocení aprobační zkoušky se
zaznamenává do protokolu o aprobační zkoušce.

§ 21

Neúčast na aprobační zkoušce, odstoupení
od aprobační zkoušky, její opakování

(1) Nemůže-li se uchazeč dostavit k aprobační
zkoušce nebo její části v termínu, na který byl pozván,
může svou neúčast omluvit ministerstvu, popřípadě po-
věřené organizaci. Za omluvu se považuje

a) písemná omluva doručená ministerstvu, popřípadě
pověřené organizaci před termínem aprobační
zkoušky,

b) v případě závažného důvodu písemná omluva do-
ručená ministerstvu, popřípadě pověřené organi-
zaci do 10 kalendářních dnů po termínu konání
aprobační zkoušky, nebo

c) odstoupení od kterékoli části aprobační zkoušky
před jejím zahájením.

Omluví-li se uchazeč, může se přihlásit k aprobační
zkoušce nebo její části v nejbližším následujícím ter-
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mínu, pokud je to z organizačních důvodů možné.
Úhrada nákladů spojených s organizací aprobační
zkoušky se nevrací.

(2) Pokud uchazeč odstoupí od kterékoli části
aprobační zkoušky po vylosování otázek nebo v jejím
dalším průběhu, je hodnocen, jako by při aprobační
zkoušce neprospěl.

(3) Nedostaví-li se uchazeč k aprobační zkoušce
bez omluvy, je hodnocen, jako by při aprobační
zkoušce nebo její části neprospěl.

(4) Pokud uchazeč neprospěl, může aprobační
zkoušku vykonat v nejbližším následujícím termínu,
pokud je to z organizačních důvodů možné.

(5) Uchazeči, který úspěšně vykonal část apro-
bační zkoušky, je tato část zkoušky uznána, pokud
k úspěšnému vykonání zbývajících částí této zkoušky
dojde do 2 let od úspěšného vykonání této části apro-
bační zkoušky.

ČÁST ŠESTÁ

POSTUP PŘI OVĚŘENÍ ZNALOSTI
ČESKÉHO JAZYKA

§ 22

(1) Schopnost vyjadřovat se v českém jazyce ově-
řuje ministerstvo

a) posouzením dokladu o jazykové zkoušce z české-
ho nebo slovenského jazyka,

b) posouzením vzdělání absolvovaného v českém
nebo slovenském jazyce, nebo

c) pohovorem.

(2) Ministerstvo od ověření znalosti českého ja-
zyka pohovorem upustí, pokud uchazeč předloží do-
klady uvedené v odstavci 1 písm. a) nebo b). O tomto
úkonu bude proveden záznam do spisu.

(3) Znalost českého jazyka ověřuje komise jmeno-
vaná ministerstvem, která má nejméně 3 členy, z nichž
nejméně 1 člen má odbornou způsobilost k výkonu
daného nelékařského zdravotnického povolání a nej-
méně 1 člen je zástupce ministerstva. 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.

(4) O výsledku ověření rozhoduje komise hlaso-
váním. V případě nerozhodného výsledku hlasování
rozhoduje hlas předsedy komise.

§ 23
Termín a místo konání ověření znalosti

českého jazyka

Termín a místo konání ověření určí ministerstvo
a oznámí je uchazeči nejméně 30 kalendářních dnů před
termínem konání ověření.

§ 24
Obsah, průběh a hodnocení ověřování znalosti

českého jazyka pohovorem

(1) Znalost českého jazyka se ověřuje v rozsahu
nezbytně nutném pro výkon daného povolání. Uchazeč
prokáže schopnost odborně se vyjadřovat a komuniko-
vat v českém jazyce, a to formou četby odborného
textu v českém jazyce, reprodukce obsahu přečteného
textu, rozhovoru s fiktivním pacientem, popřípadě
s osobou, která je způsobilá k výkonu daného nelékař-
ského zdravotnického povolání, a písemného záznamu
údajů do fiktivní zdravotnické dokumentace.

(2) Před zahájením ověření znalosti českého ja-
zyka uchazeč prokáže svoji totožnost před komisí
a o předložení dokladu totožnosti se provede záznam
do protokolu.

(3) Komise celkově zhodnotí uchazečovy znalosti
českého jazyka prospěl nebo neprospěl a provede
o tom záznam do protokolu o ověření znalosti českého
jazyka. Do protokolu o ověření znalosti českého jazyka
se provádí záznam o obsahu pohovoru.

ČÁST SEDMÁ

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 25

(1) Uchazeč přihlášený k atestační zkoušce přede
dnem účinnosti této vyhlášky vykoná atestační
zkoušku podle dosavadních právních předpisů, nejpoz-
ději však do 1 roku ode dne nabytí účinnosti této vy-
hlášky. Pokud uchazeč nevykoná zkoušku ve lhůtě
uvedené ve větě první, postupuje se podle této vyhláš-
ky.

(2) Uchazeč přihlášený k aprobační zkoušce přede
dnem účinnosti této vyhlášky vykoná aprobační
zkoušku podle dosavadních právních předpisů, nejpoz-
ději však do 1 roku ode dne nabytí účinnosti této vy-
hlášky. Pokud uchazeč nevykoná zkoušku ve lhůtě
uvedené ve větě první, postupuje se podle této vyhláš-
ky.

§ 26

Vyhláška č. 394/2004 Sb., kterou se upravují po-
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drobnosti o konání atestační zkoušky, zkoušky k vy-
dání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez
odborného dohledu, závěrečné zkoušky akreditova-
ných kvalifikačních kurzů, aprobační zkoušky a zku-
šební řád pro tyto zkoušky, se zrušuje.

§ 27

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července
2009.

Ministryně:

Mgr. Jurásková, Ph.D., MBA v. r.
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Příloha k vyhlášce č. 189/2009 Sb.
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