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III. 
Odůvodnění 

 
A. OBECNÁ ČÁST 

 
A. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění hlavních 
principů, zhodnocení platného právního stavu 

Dne 20. 11. 2013 přijal Evropský Parlament a Rada Směrnici 2013/55/EU, kterou se mění 
směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací a nařízení (EU) č. 1024/2012 o 
správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení 
o systému IMI“).  
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací, ze 
dne 7. září 2005, je základním právním aktem Evropské unie upravujícím obecný a sektorový 
systém uznávání odborných kvalifikací. 
 
Podstatou obecného systému uznávání kvalifikačních předpokladů je překonání teritoriálního 
omezení výkonu určitého regulovaného povolání (povolání, pro jehož výkon jsou 
vnitrostátními právními předpisy stanoveny podmínky odborné kvalifikace) při splnění 
určitých formálních i materiálních podmínek. Uznání kvalifikace (rozhodnutí o ní) znamená, 
že osoba, jejíž kvalifikace k výkonu stejného povolání pocházející z členského státu původu 
byla uznána, má stejná oprávnění jako osoba, která dosáhla této kvalifikace v hostitelském 
(přijímacím) členském státě. Jedná se o situace, kdy zahraniční kvalifikace je zrovnoprávněna 
s kvalifikací tuzemskou. 
 
Podstatou sektorového systému je harmonizace předpisů o vzdělávání, resp. o výkonu 
některých činností (komunitarizace) již ve stádiu vzdělávání a odborné přípravy. Sektorový 
systém se týká těch povolání, při jejichž výkonu je nutno obzvlášť dbát na kvalifikační 
požadavky jejich vykonavatelů. Jedná se o povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, 
porodní asistentky, zdravotní sestry a ošetřovatele odpovědného za všeobecnou péči, 
veterinárního lékaře a architekta. 
 
Předkládaný návrh reaguje na přijetí novely stávající směrnice o uznávání odborných 
kvalifikací, kterou má Česká republika povinnost transponovat do svého právního řádu do 18. 
ledna 2016 (čl. 3 směrnice). Přijatá novela směrnice je výsledkem rozsáhlého hodnocení 
systému vzájemného uznávání odborných kvalifikací prováděného od března 2010 do května 
2011. Z analýzy provedené v rámci evaluace stávajícího systému vyplynulo osm 
problémových okruhů: přístup k informacím o postupech uznávání, efektivnost postupů 
uznávání, fungování systému automatického uznávání, podmínky platné pro usazení, 
podmínky platné pro dočasnou mobilitu, působnost směrnice, ochrana pacientů, nedostatečná 
transparentnost systému a prokazování kvalifikačních požadavků u regulovaných povolání. 
Novelizace směrnice tak má za cíl odstranit, popř. zmírnit zejména následující nevyhovující 
prvky stávající úpravy v oblasti uznávání odborných kvalifikací: 
- složitost stávajících postupů při uznávání odborné kvalifikace,  
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- absence právního rámce uznávání odborné kvalifikace pro částečně kvalifikované 
odborníky, 

- absence záruk pro příjemce poskytovaných služeb (pacienty), 
- zastaralý systém automatického uznávání, 
- nedostatečný přístup občanů k informacím a chybějící on-line přístupy k žádostem a 

podáním. 
 

Dalším cílem je začlenit do oblasti pregraduálního vzdělávání na lékařských 
a farmaceutických fakultách informace týkající se prevence rizik při poskytování zdravotních 
služeb, a to v rámci povinného získání znalostí a dovedností v kvalitě a bezpečí poskytované 
zdravotní péče. Ačkoli se informace o výskytu rizik při poskytování zdravotních služeb v 
literatuře objevují již od poloviny minulého století, nejsou zdravotničtí pracovníci v ČR 
systematicky vzděláváni ani o etiologii pochybení ani o možných preventivních opatřeních. 
Stejně tak chybí byť minimální systematické a koordinované vzdělávání v oblasti 
managementu kvality. Existují pouze cílené kurzy, semináře a školení v oblasti celoživotního 
vzdělávání, toto jsou ale obvykle akce cílené na osoby, které se managementu kvality a rizik 
věnují profesionálně, nikoli na širší „zdravotnickou veřejnost“. 
 

B. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
vyhláška navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání, 
s mezinárodními smlouvami a s právem Evropské unie 

 

1. Soulad se zákonem, k jehož provedení je vyhláška navržena 

Vyhláška č. 187/2009 Sb. je vydána na základě zmocňovacího ustanovení § 37 odstavce 1 
písm. c) a d) zákona č. 95/2004 Sb., které opravňuje Ministerstvo zdravotnictví stanovit 
vyhláškou minimální požadavky k získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického 
povolání a minimální požadavky k získání specializované způsobilosti v oboru „všeobecné 
praktické lékařství“.   

2. Soulad s právem EU a mezinárodními smlouvami 

Požadavky na odbornou kvalifikaci zdravotnických povolání lékaře, zubního lékaře a 
farmaceuta jsou obecně upraveny směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 
7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací, která byla novelizována směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2013/55/EU ze dne 20.listopadu 2013, kterou se mění směrnice 
2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací a nařízení o systému IMI. 
 
Návrh vyhlášky stanoví minimální požadavky odborné přípravy na studijní programy 
všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie na vzdělávací program všeobecné praktické 
lékařství, a to v souladu s uvedenou směrnicí. 
 
Návrh vyhlášky má implementační vztah k těmto právním aktům EU: 
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- bodu 5.6.1 přílohy V k směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. 
září 2005 o uznávání odborných kvalifikací. Transpoziční lhůta byla stanovena ke dni 
20. 10. 2007;  

- čl. 1 bodům 18), 26) a 33) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU ze 
dne 20. listopadu 2013, kterou se mění směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných 
kvalifikací a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému 
pro výměnu informací o vnitřním trhu ( „nařízení o systému IMI“ ). Transpoziční lhůta 
byla stanovena ke dni 18. 1. 2016; a  

- doporučení Rady ze dne 9. června 2009 o bezpečnosti pacientů včetně prevence a 
kontroly infekci spojených se zdravotní péčí (2009/C 151/01). 

 
Návrh novely vyhlášky je plně slučitelný s právem EU a s obecnými právními zásadami práva 
EU. 
 
Návrh nemá dopad na závazky České republiky vyplývající z mezinárodních smluv. 
 
C. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy 

Navrhovaná právní úprava nebude mít hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet a 
ostatní veřejné rozpočty a ani dopady na podnikatelské prostředí.  
 
D. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 

Navrhovaná právní úprava nebude zakládat nové a ani měnit stávající zpracování osobních 
údajů a ani jinak nebude zasahovat do ochrany soukromí.  
 
E. Zhodnocení korupčních rizik navrhovaného řešení (CIA) 

Navrhovaná právní úprava nebude zakládat korupční rizika a ani podmínky pro jejich nárůst. 
 
 
 
 

B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
K novelizačnímu bodu 1 
 
V ustanovení § 1 je nahrazen pojem „Evropské společenství“ pojmem „Evropská unie“ 
v souvislosti s přijetím Lisabonské smlouvy. 
 
K novelizačnímu bodu 2 
 
Jde o transpozici článku 1 bodu 18 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU ze 
dne 20. listopadu 2013, kterou se mění směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných 
kvalifikací a nařízení o systému IMI. V rámci podpory studentské mobility je ustanovení o 
délce studia doplněno o skutečnost, že studium (požadovaný objem práce studenta, pracovní 
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zátěž) lze vyjádřit taktéž v odpovídajících kreditech kreditního systému používaného v 
evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání (dále jen „ECTS“). Klasifikační systém 
ECTS cituje i příslušná směrnice. Jde o kreditový systém zaváděný na vysokých školách 
napříč EU i dalších zemí v návaznosti na doporučení z Boloňského procesu. Boloňský proces 
je dohoda 47 evropských i mimoevropských států, které chtějí zvýšit dostupnost, přitažlivost a 
kvalitu vysokoškolského vzdělávání a vytvořit Evropskou oblast vysokoškolského vzdělávání. 
Hlavním cílem Boloňského procesu je vytvořit a rozvíjet Evropský prostor vysokoškolského 
vzdělávání (European  Higher Education Area – EHEA). To však nemá primárně znamenat 
sjednocení jednotlivých národních systémů, jako spíše vytváření a rozvíjení prostředků pro 
jejich propojení. Cílem Boloňského procesu je zachovat diverzitu národních systémů (a 
jednotlivých vysokých škol) a zvýšit jejich vzájemnou prostupnost, ať už v rámci mezinárodní 
mobility studentů a akademiků nebo v rámci uznávání akademického vzdělání a kvalifikace 
získaných v ostatních zemích. Těmito kredity jsou ohodnoceny jednotlivé předměty a 
dohromady lze také každý semestr či ročník studia vyjádřit jejich odpovídajícím počtem. 
Proto je také nově směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU, kterou se mění 
směrnice o uznávání odborných kvalifikací a nařízení o systému IMI, dána možnost vyjádřit 
minimální délku odborné přípravy ekvivalentním počtem kreditů ECTS.  
 
 
K novelizačním bodům 3 až 5 
 
Na základě připomínek obdržených v rámci vnitřního připomínkového řízení od Společnosti 
gerontologie a geriatrie ČLS JEP a České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP bylo 
ustanovení § 2 písm. b) bod 3 doplněn a dále vložen nový bod 5. Tyto v rámci pregraduálního 
studia zohledňují též problematiku paliativní péče.   
 
V kontextu stárnutí populace a významného nárůstu chronických onemocnění a v souladu s 
doporučením WHO (Doporučení Světové zdravotnické asociace (WHA) 67.19. Strengthening 
of palliative care as a component of comprehensive care throughout the life course. Dostupné 
na: http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js21454zh/) a doporučením Rady Evropy 
(Doporučení Rec (2003)24 Výboru ministrů Rady Evropy členským státům o organizaci 
paliativní péče, schváleno Výborem ministrů dne 12. listopadu 2003 na 860. zasedání 
náměstků ministrů [online] Dostupná na: http://www.eapcnet.org/download/forReccCoun-
Europe/ReccCE-Czech.pdf) vyplývá, že teoretické znalosti a praktické dovednosti v paliativní 
péči o pacienty v pokročilých a konečných fázích chronických onemocnění jsou zcela 
nezbytnou kompetencí, kterou by měli budoucí lékaři získat během pregraduální přípravy a 
rozvíjet a prohlubovat v rámci postgraduální přípravy. Zastoupení tématu paliativní péče v 
rámci pregraduálního kurikula na lékařských fakultách se jeví v tomto kontextu jako zcela 
nedostatečné. Navržené znění bylo rovněž konzultováno Českou lékařskou komorou, která se 
změnami vyslovila souhlas.  
 
V poznámce pod čarou se odkaz na zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění 
pozdějších předpisů, nahrazuje odkazem na stávající platnou a účinnou legislativu, tj. zákon č. 
372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních 
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službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních 
službách, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Ustanovení  je dále nově doplněno o skutečnost, že k získání odborné způsobilosti k výkonu 
zdravotnického povolání lékaře je nezbytné získání znalostí a dovedností v kvalitě a bezpečí 
poskytované péče, neboť  v oblasti pregraduálního vzdělávání lékařů nejsou v současné době 
zahrnuty informace týkající se prevence rizik při poskytování zdravotních služeb a principů 
prevence poškození pacientů při poskytování zdravotní péče v jednotně stanoveném 
povinném rozsahu, což není v souladu s Doporučením Rady EU ze dne 9.6.2009 
(2009/C151/01) o bezpečnosti pacientů. Současně bylo zlepšení edukace zdravotníků v oblasti 
řízení kvality a bezpečnosti stanoveno jako jedna z klíčových priorit Akčního plánu Zajištění 
kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb, který je součástí Národní strategie 
Zdraví 2020, která byla podpořena vládou již v roce 2014 v usnesení č. 23 ze dne 8. ledna a 
rovněž tak Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky v usnesení č. 175  ze dne 20. 
března 2014. 
 
K novelizačnímu bodu 6 
 
Jde o transpozici článku 1 bod 26 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU ze 
dne 20. listopadu 2013, kterou se mění směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných 
kvalifikací a nařízení o systému IMI. , který nově stanoví minimální hodinovou dotaci 
teoretické a praktické výuky odborné přípravy v oboru zubního lékařství, a to nejméně 5000 
hodin řádné teoretické a praktické výuky na vysoké škole, ve vyšším vzdělávacím zařízení s 
uznanou vysokoškolskou úrovní nebo pod dohledem vysoké školy. 
 
Ustanovení je dále doplněno o skutečnost, že studium lze vyjádřit taktéž v odpovídajících 
kreditech ECTS, obdobně jako u studijního programu všeobecné lékařství. 
 
K novelizačnímu bodu 7 
 
Ustanovení  je dále nově doplněno o skutečnost, že k získání odborné způsobilosti k výkonu 
zdravotnického povolání zubního lékaře je nezbytné získání znalostí a dovedností v kvalitě a 
bezpečí poskytované péče, neboť  v oblasti pregraduálního vzdělávání zubních lékařů nejsou 
v současné době zahrnuty informace týkající se prevence rizik při poskytování zdravotních 
služeb a principů prevence poškození pacientů při poskytování zdravotní péče v jednotně 
stanoveném povinném rozsahu, což není v souladu s Doporučením Rady EU ze dne 9.6.2009 
(2009/C151/01) o bezpečnosti pacientů. Současně bylo zlepšení edukace zdravotníků v oblasti 
řízení kvality a bezpečnosti stanoveno jako jedna z klíčových priorit Akčního plánu Zajištění 
kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb, který je součástí Národní strategie 
Zdraví 2020, která byla podpořena vládou již v roce 2014 v usnesení č. 23 ze dne 8. ledna a 
rovněž tak Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky v usnesení č. 175 ze dne 20. 
března 2014. 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSABTHRMW4)



6 
 

 
 
K novelizačnímu bodu 8 
 
Ustanovení je nově výslovně doplněno o výčet předmětů, které mají tvořit minimální obsah 
studijního programu farmacie, a to v souladu s přílohou V bodem 5.6.1 Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací. 
 
Transpozice přílohy V bodu 5.6.1. směrnice 2005/36/ES byla provedena zákonem č. 378/2007 
Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon léčivech), ve znění 
pozdějších předpisů. V zákoně o léčivech tato úprava nicméně slouží primárně jiným účelům, 
než je stanovení obsahu studijního programu farmacie jako takového. Ukazuje se tak, že 
provedení této transpozice není zcela přesné a pro uživatele je matoucí a nepřehledné, neboť 
minimální požadavky na studijní program farmacie upravuje vyhláška č. 187/2009 Sb. Je tedy 
žádoucí doplnit vyhlášku č. 187/2009 Sb. tak, aby upravovala požadavky na studijní program 
farmacie v úplnosti.  
 
 Na základě požadavků z vnitřního připomínkového řízení jsou mezi výčet těchto předmětů 
dále doplněny předměty lékárenství, včetně farmaceutické péče a klinická farmacie (body 16 
a 17). Znalost těchto oblastí se jeví pro praktickou činnost farmaceuta nezbytná a měla by tak 
být součástí pregraduálního studia.  

 
Ustanovení je dále doplněno o skutečnost, že studium  lze vyjádřit taktéž v odpovídajících 
kreditech ECTS, obdobně jako u studijního programu všeobecné lékařství a zubní lékařství, 
neboť i zde jde o transpozici čl. 1 bod 33 směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2013/55/EU ze dne 20. listopadu 2013, kterou se mění směrnice 2005/36/ES o uznávání 
odborných kvalifikací a nařízení o systému IMI.   
 
Ustanovení § 4 odst. 2 písm. b) se dále na základě připomínek z vnitřního připomínkového 
řízení zpřesňuje, a to konkrétně v bodu 1 a bodu 3. V bodu 1 se doplňuje nová znalost o 
lékových interakcích a v bodu 3 se slovo „neklinickém“ nahrazuje slovem „pre-klinickém“. 
S tímto navrhovaným doplněním je vymezení rozsahu získaných znalostí odpovídající stavu 
výuky v současné době. 
 
Ustanovení  je dále nově doplněno o skutečnost, že k získání odborné způsobilosti k výkonu 
zdravotnického povolání farmaceuta je nezbytné získání znalostí a dovedností v kvalitě a 
bezpečí poskytované péče, neboť  v oblasti pregraduálního vzdělávání farmaceutů nejsou v 
současné době zahrnuty informace týkající se prevence rizik při poskytování zdravotních 
služeb a principů prevence poškození pacientů při poskytování zdravotní péče v jednotně 
stanoveném povinném rozsahu, což není v souladu s Doporučením Rady EU ze dne 9.6.2009 
(2009/C151/01) o bezpečnosti pacientů. Současně bylo zlepšení edukace zdravotníků v oblasti 
řízení kvality a bezpečnosti stanoveno jako jedna z klíčových priorit Akčního plánu Zajištění 
kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb, který je součástí Národní strategie 
Zdraví 2020, která byla podpořena vládou již v roce 2014 v usnesení č. 23 ze dne 8. ledna a 
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rovněž tak Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky v usnesení č. 175 ze dne 20. 
března 2014. 
 
V ustanovení § 4 odst. 2 písm. c) se dále navrhuje zrušit bod 3. Důvodem je skutečnost, že 
získání dovedností (nikoliv znalostí) o kontrole léčiv v lékárně a při kontrole léčiv prováděné 
Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) v jeho laboratořích by bylo možné jen při praxi 
na SÚKL. Ty nejsou v rámci studia reálné. Dovednosti při kontrole léčiv v lékárně je pak 
duplicitně uvedena v bodu 5, proto se navrhuje celý bod 3 zrušit.  
 
V ustanovení § 4 odst. 2 písm. c) bodu 5. se slova „…a výdeji léčiv lékárnách“, nahrazují 
slovy „…a výdeji léčivých přípravků v lékárnách“. Důvodem je skutečnost, že ačkoli pojem 
„léčiva“ v sobě zahrnuje jak léčivé přípravky, tak i léčivé látky (viz  § 1 odst. 1 písm . a) 
zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů), lékárny vydávají v této 
souvislosti vždy a pouze léčivé přípravky (viz § 82 a násl. zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, 
ve znění pozdějších předpisů), neboť i léčivá látka musí být v případě svého výdeje 
zpracovaná do formy léčivého přípravku (zde individuálně připraveného). 
 
 
K novelizačnímu bodu 9 a 10 

 
Na základě připomínek obdržených v rámci vnitřního připomínkového řízení, a to zejména ze 
strany odborných společností (Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP) a České lékařské 
komory je navrženo z ustanovení § 5 odst. 2 písm. a) vyškrtnout povinnost absolvovat v rámci 
vzdělávacího programu všeobecného praktického lékařství odbornou praxi v lůžkovém 
zdravotnickém zařízení akreditovaném v oboru otorinolaryngologie. Důvodem je skutečnost, 
že v současné době není počet lůžkových pracovišť akreditovaných pro obor 
otorinolaryngologie dostačující pro zabezpečení absolvování praxe všech lékařů zařazených 
v oboru všeobecné praktické lékařství. Na realizaci praxe tak musí mnozí lékaři čekat, což 
prodlužuje dobu jejich vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství. To v situaci, kdy 
v České republice hrozí nedostatek lékařů právě v oblasti primární péče, není žádoucí. Pro 
zajištění dostatečné úrovně znalostí a dovedností praktického lékaře bude postačovat, když 
praxe v oboru otorinolaryngologie bude realizována v ambulanci otorinolaryngologa. 
Požadavek na tuto praxi ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání 
odborných kvalifikací (čl. 28) nevyplývá. Z výše uvedených důvodů se navrhuje v ustanovení 
§ 5 odst. 2 písm. a) slovo otorinolaryngologie zrušit. Požadavek absolvovat praxi v ambulanci 
otorinolaryngologa však zůstává součástí platného vzdělávacího programu oboru všeobecné 
praktické lékařství.  
V ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) se dále navrhuje vyškrtnout slovo „všeobecného“, neboť 
podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů 
a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů, označení 
odbornosti lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství je 
„praktický lékař“.  
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K čl. II 
Navrhuje se, aby vyhláška nabyla účinnosti patnáctým dnem ode dne vyhlášení. Delší 
legisvakanční lhůta není s ohledem na povahu změn potřebná. 
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