
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

31%] ”a z. vz] „, ČESKÉ REPUBLIKY

Váš dopis ze dne 2. září 2020

V Praze dne 15. září 2020

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle

zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené

Ministerstvu zdravotnictví dne 2. září 2020, evidované pod

ve věci dotazů (cituji):

1) Koľko zahraničných lekárov k dnešnému dňu od roku 2016 vykonalo aprobačnú

skúšku pre možnosť výkonu povolania v Českej republike? Koľkí z nich boli úspešní?

2) Koľko zahraničných sestier k dnešnému dňu od roku 2016 vykonalo doplňujúcu

skúšku, pre možnosť výkonu povolania v Českej republike? Koľkí z nich boli

úspešní?

3) Koľko zahraničných zubárov k dnešnému dňu od roku 2016 vykonalo doplňujúcu

skúšku, pre možnosť výkonu povolania v Českej republike? Koľkí z nich boli

úspešní?

4) Z akých krajín pochádzajú

5) Akých počtoch z jednotlivých krajín sú vyššie uvedení lekári a sestry.

6) Aká je stanovená výška poplatku pre výkon odbornej skúšky v prípade lekára, sestry

a zubára.

7) Koľko zahraničných lekárov k dnešnému dňu zaradení v druhej časti aprobačnej

skúšky, teda v praktickej časti?;

Vám sděluji následující:

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2
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K bodu č. 1 a č. 3:

Lékaři i zubní lékaři, kteří své odborné vzdělání získali v tzv. třetí zemi a hodlají v České

republice vykonávat příslušné zdravotnické povolání, jsou dle zákona č. 95/2004 Sb.

povinni složit aprobační zkoušku. Na základě úspěšně složené aprobační zkoušky

a po prokázání zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti je těmto uchazečům uznána

odborná způsobilost k výkonu povolání v ČR.

Aprobační zkouška má tři části a s účinností od 1.7.2017 se celá uskutečňuje v českém

jazyce. Aprobační zkouška se realizuje dvakrát ročně, a to v jarních a podzimních

termínech. První částí aprobační zkoušky jsou písemné testy z odborných znalostí a ze

znalostí systému zdravotnictví a základů práva ve vztahu k poskytování zdravotních

služeb v České republice. Po úspěšném složení písemných testů je uchazeči vydáno

povolení k vykonání druhé části aprobační zkoušky, a to praktické části aprobační

zkoušky u poskytovatele zdravotních služeb. Po jejím vykonání se uchazeč hlásí

k poslední části aprobační zkoušky, a to ústní zkoušce, která se koná před odbornou

zkušební komisí. V rámci ústní zkoušky uchazeč obhajuje případovou studii

vypracovanou během praktické části a následně odpovídá na vylosované otázky.

O výsledku ústní zkoušky rozhoduje zkušební komise. Na základě úspěšně vykonané

aprobační zkoušky vydá Ministerstvo zdravotnictví rozhodnutí o uznání způsobilosti

k výkonu příslušného zdravotnického povolání na území České republiky.

Zde uvádíme statistiku úspěšných lékařů a zubních lékařů u ústní části (tedy závěrečné

části) aprobační zkoušky za období 2016-2019. Aprobační zkoušky v roce 2020 ještě

probíhají, a proto za tento rok ještě nemáme k dispozici statistiku úspěšných.

2016

ÚSTNÍ - ÚSPĚŠNOST JARO PODZIM CELKEM

LÉKAŘI 23 32 55

ZUBNÍ LÉKAŘI 19 20 39

2017

ÚSTNÍ - ÚSPĚŠNOST JARO PODZIM CELKEM

LÉKAŘI 35 33 68

ZUBNÍ LÉKAŘI 22 27 49

2018

ÚSTNÍ - ÚSPĚŠNOST JARO PODZIM CELKEM

LÉKAŘI 76 58 134

ZUBNÍ LÉKAŘI 24 21 45

2019

ÚSTNÍ - ÚSPĚŠNOST JARO PODZIM CELKEM

LÉKAŘI 58 79 137

ZUBNÍ LÉKAŘI 15 18 33
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K bodu č. 2:

Podmínky vykonání aprobační zkoušky upravuje § 85b zákona č. 96/2004 Sb., ve znění

pozdějších předpisů. Aprobační zkoušku musí vykonat žadatelé, kteří získali způsobilost

k výkonu nelékařského zdravotnického povolání v některém ze států mimo EU a chtějí

získat uznání způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání na území ČR.

Aprobační zkouška se skládá z části písemné, praktické a ústní. První částí jsou dva

písemné testy. Prvním testem se ověřují odborné znalosti, druhým testem se ověřují

znalosti systému zdravotnictví a základů práva ve vztahu k poskytování zdravotní péče

v České republice. Písemné testy je možné vykonat v jazyce českém, anglickém,

francouzském, německém nebo ruském. Ústní část zkoušky se koná v českém jazyce

před zkušební komisí. Počty uchazečů o zkoušku za jednotlivé roky nelze sumarizovat,

protože uchazeči se prolínají jednotlivými částmi i roky.

rok 2016 celkem úspěšnost v %

Písemná část – 1. test 50 59

Písemná část – 2. test 41 55

Ústní část 15 34

rok 2017 celkem úspěšnost v %

Písemná část – 1. test 134 81

Písemná část – 2. test 117 86

Ústní část 39 86

rok 2018 celkem úspěšnost v %

Písemná část – 1. test 234 39

Písemná část – 2. test 115 71

Ústní část 82 77

rok 2019 celkem úspěšnost v %

Písemná část – 1. test 236 55

Písemná část – 2. test 135 80

Ústní část 141 87

rok 2020 (31.8.2020) celkem úspěšnost v %

Písemná část – 1. test 282 77

Písemná část – 2. test 212 92

Ústní část 93 93
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K bodu č. 4:

Ministerstvo zdravotnictví u lékařů ani zubních lékařů či zdravotních sester tento ukazatel

nesleduje.

K bodu č. 5:

Ministerstvo zdravotnictví tento ukazatel nesleduje.

K bodu č. 6:

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti:

Výše úhrady za aprobační zkoušku vyplývá z nařízení vlády č. 324/2018 Sb., o výši

úhrad za zkoušky lékařů, zubních lékařů a farmaceutů.

Výše úhrady činí za

a) aprobační zkoušku 7 000 Kč, přičemž úhrada za

1. písemnou část činí 3 000 Kč,

2. ústní část činí 4 000 Kč,

b) první opakování aprobační zkoušky 10 000 Kč, přičemž úhrada za

1. písemnou část činí 4 000 Kč,

2. ústní část činí 6 000 Kč,

c) druhé a každé další opakování aprobační zkoušky 15 000 Kč, přičemž úhrada

za

1. písemnou část činí 6 000 Kč,

2. ústní část činí 9 000 Kč.

Zdravotní sestry:

Výše úhrad za zkoušky u zdravotních sester upravuje Nařízení vlády č. 325/2018 Sb.,

o výši úhrad za zkoušky zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků podle

zákona o nelékařských zdravotnických povoláních. Výše poplatku je závislá na počtu

pokusů, které uchazeč absolvoval.

Úhrada za aprobační zkoušku u všeobecných sester:

1. písemný test odborných znalostí činí 1.500,- Kč

2. písemný test znalostí systému zdravotnictví a základů práva činí 1.500,- Kč

3. ústní odborná zkouška činí 4.000,- Kč

První opakování aprobační zkoušky

1. písemný test odborných znalostí činí 2.000,- Kč

2. písemný test znalostí systému zdravotnictví a základů práva činí 2.000,- Kč

3. ústní odborná zkouška činí 6.000,- Kč

Druhé a každé další opakování aprobační zkoušky

1. písemný test odborných znalostí činí 3.000,- Kč

2. písemný test znalostí systému zdravotnictví a základů práva činí 3.000,- Kč

3. ústní odborná zkouška činí 9.000,- Kč.
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K bodu č. 7:

Ministerstvo zdravotnictví nemá k dispozici údaje o tom, kolik lékařů a zubních lékařů

aktuálně skládá praktickou část aprobační zkoušky. Ministerstvo zdravotnictví po

úspěšném složení písemných testů uchazeči vydá povolení k vykonání druhé části

aprobační zkoušky, a to praktické části aprobační zkoušky u poskytovatele zdravotních

služeb. Následně je na uchazeči zajistit si absolvování praktické části aprobační zkoušky

u konkrétního poskytovatele zdravotních služeb a s tím související povolení (v případě

uchazečů z tzv. třetích zemí zejména povolení k zaměstnání cizince v ČR).

S pozdravem
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