
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

.1 VI :H ČESKÉ REPUBLIKY

Váš dopis ze dne 4. prosince 2020

V Praze dne 18. prosince 2020

Odpověď na žádost o informace podanou dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Podáním ze dne 4. prosince 2020, evidovaným pod č.

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

předpisů, jste požádala o následující informace:

1.) koľko zahraničných lekárov k dnešnému dňu v roku 2020 vykonalo aprobačnu

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

uspesni?

2.) koľko zahraničných sestier k dnešnému v roku 2020 vykonalo doplňujúcu

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

uspesni?

3.) koľko zahraničných zubárov k dnešnému v roku 2020 vykonalo doplňujúcu

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

uspesni?

4.) Ci su v Ceskej republike dotacne mechanizmy, ktore sa vyuzivaju pri Jazykovej

a odbornej priprave zahranicnych zdravotnikov?

5.) Aky je nedostatok lekarov, sestier, zubarov?

6.) Ake je percento zahranicnych lekarov, sestier, zubarov k celkovemu poctu

zapisanych odbornikov v komore?

V této souvislosti Vám sděluji následující:

K otázce č. 1

Podle české legislativy (zákon č. 95/2004 Sb.) platí, že lékaři, kteří nezískali odbornou

kvalifikaci (odborné vzdělání) v České republice nebo v jiném členském státě EU, a kteří

hodlají vykonávat zdravotnické povolání lékaře na území České republiky, musí mimo jiné

úspěšně složit aprobační zkoušku. Aprobační zkouška má tři části a celá se uskutečňuje

v českém jazyce. První částí jsou písemné testy z odborných znalostí a ze znalostí
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systému zdravotnictví a základů práva ve vztahu k poskytování zdravotních služeb

v České republice. Po úspěšném složení písemných testů je lékaři vydáno povolení

k vykonání druhé části aprobační zkoušky, a to praktické části u poskytovatele zdravotních

služeb. Po jejím vykonání se lékař hlásí k poslední části aprobační zkoušky, a to ústní

zkoušce, která se koná před odbornou zkušební komisí. Na základě úspěšně vykonané

aprobační zkoušky vydá Ministerstvo zdravotnictví rozhodnutí o uznání odborné

způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře na území České republiky.

V roce 2020 uspělo u ústní části aprobační zkoušky celkem 229 zahraničních lékařů,

kterým bylo vydáno rozhodnutí o uznání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického

povolání lékaře na území České republiky. Celkově se k aprobační zkoušce v roce 2020

přihlásilo 529 zahraničních lékařů.

K otázce č. 2

Předpokládáme, že v otázce č. 2 byla použitím výrazu "doplňujúcu skúšku" opět myšlena

"aprobační zkouška" jako u otázky č. 1 týkající se lékařů. MZ vede počty účastníků, kteří

se jednotlivých částí aprobační zkoušky účastnili a jejich výsledek (zda prospěli či

neprospěli). Z těchto údajů potom vychází úspěšnost u jednotlivých částí aprobační

zkoušky. Bohužel tyto údaje nevedeme samostatně pro každé povolání a nemůžeme Vám

poskytnout vyjádření výhradně za povolání sestry. Nicméně převážná většina účastníků

aprobačních zkoušek jsou všeobecné nebo praktické sestry. Níže naleznete tabulku

s počty účastníků jednotlivých částí aprobační zkoušky za nelékařská povolání pro rok

2020 k datu 30.11.2020, včetně úspěšnosti v % u jednotlivých částí aprobační zkoušky.

rok 2020 - k
celkem prospělo neprospělo omluveno neomluveno

úspěšnost

30.11.2020 v %

1. část - test

400 259 92 28 21 74odborných

znalostí

1. část - test

systému 284 262 21 0 1 93

zdravotnictví

3. část - ústní

odborná 167 127 14 23 3 90

zkouška

K otázce č. 3

Podle české legislativy (zákon č. 95/2004 Sb.) platí, že zubní lékaři, kteří nezískali

odbornou kvalifikaci (odborné vzdělání) v České republice nebo v jiném členském státě

EU, a kteří hodlají vykonávat zdravotnické povolání zubního lékaře na území České

republiky, musí mimo jiné úspěšně složit aprobační zkoušku. Aprobační zkouška má tři

části a celá se uskutečňuje v českém jazyce. První částí jsou písemné testy z odborných
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znalostí a ze znalostí systému zdravotnictví a základů práva ve vztahu k poskytování

zdravotních služeb v České republice. Po úspěšném složení písemných testů je lékaři

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

u poskytovatele zdravotních služeb. Po jejím vykonání se zubní lékař hlásí k poslední části

aprobační zkoušky, a to ústní zkoušce, která se koná před odbornou zkušební komisí.

Na základě úspěšně vykonané aprobační zkoušky vydá Ministerstvo zdravotnictví

rozhodnutí o uznání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání zubního

lékaře na území České republiky.

V roce 2020 uspělo u ústní části aprobační zkoušky celkem 51 zahraničních zubních

lékařů, kterým bylo vydáno rozhodnutí o uznání odborné způsobilosti k výkonu

zdravotnického povolání zubního lékaře na území České republiky. Celkově se

k aprobační zkoušce v roce 2020 přihlásilo 222 zahraničních zubních lékařů.

K otázce č. 4

V případě profese lékaře a zubního lékaře takové dotační programy nemáme.

K otázce č. 5

Vaše žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. v bodě č. 5 byla odložena dle ustanovení § 14

odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. přípisem ze dne 11. prosince 2020,

č.j.: MZDR 54832/2020-5/MIN/KAN. Za dostupnost zdravotních služeb odpovídají dle

legislativy zdravotní pojišťovny.

K otázce č. 6

Nelékařská zdravotnická povolání, tedy ani sestry, nemají profesní komoru ukotvenou

zákonem. V případě lékařských povolání je případně nutno obrátit se na příslušnou

profesní komoru, tyto údaje nemáme k dispozici.

S pozdravem
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