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Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle  
zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů 

 

K Vaší žádostí o poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví 

dne 22. dubna 2022, evidovanou pod č.j. xxx, které byla prodloužena lhůta pro odpověď, 

a prostřednictvím které jste vznesl následující dotaz: 

Prosím o informaci o složení členů komise atestační zkoušky v oboru klinická 

psychologie v termínech květen 2022. 

 

K výše uvedenému uvádíme následující: 

 

 

Atestační zkoušky se konají v souladu se zákonem  č. 96/2004 Sb., o podmínkách 

získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání 

a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých 

souvisejících zákonů (dále jen "zákona č. 96/2004 Sb.) a vyhláškou č. 189/2009 Sb., 

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). 

V souladu s § 60 zákona č. 96/2004 Sb., oborové atestační komise zřizuje ministerstvo 

jako svůj poradní orgán. Členy oborových atestačních komisí jmenuje a odvolává ministr 

zdravotnictví na návrh profesních sdružení, odborných společností a akreditovaných 

zařízení. Seznamy členů pro jednotlivé komise jsou zveřejněny na webových stránkách 

ministerstva v příloze č. 6, viz odkaz https://www.mzcr.cz/specializacni-vzdelavani/ . 

Atestační zkoušky realizují pověřené organizace, nebo akreditovaná pracoviště, které 

získaly pověření k výkonu atestačních zkoušek v oborech specializačního vzdělávání. 

Atestační zkoušky v oboru Klinická psychologie realizuje pověřená organizace 

Ministerstva zdravotnictví, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, který na 

svých webových stránkách zveřejňuje bližší informace o konání atestačních zkoušek.  

Na základě výše uvedeného se konkrétní složení členů pro jednotlivé termíny 

atestačních zkoušek na stránkách Ministerstva zdravotnictví nezveřejňují, a ani výše 

uvedená legislativa nám tuto povinnost neukládá.  
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S pozdravem 

 
 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 


