
 
 

VIII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:  
 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 187/2009 Sb., o minimálních požadavcích na studijní programy všeobecné lékařství, zubní 
lékařství, farmacie a na vzdělávací program všeobecné praktické lékařství 

 
Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví  č. j. 

17962/2016/LEG dne 21. 3. 2016, s termínem dodání stanovisek do 13. 4. 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce. 
 
Rezort Připomínky Vypořádání  

Ministerstvo 
kultury K Čl. I bodu 1 

S ohledem na to, že se novelou do předpisu 
zapracovává směrnice 2013/55/EU, jíž došlo ke změnám 
směrnice 2005/36/ES, navrhujeme ji doplnit do poznámky 
pod čarou č. 1. 

Přijato. Upraveno. 

Ministerstvo 
kultury K Čl. I bodu 3 

Doporučujeme poznámku pod čarou uvést v podobě, 
jakou vyžadují Legislativní pravidla vlády v čl. 47 odst. 4, 
tedy každý předpis na samostatný řádek a oddělení tečkou. 

Přijato. Upraveno. 

Ministerstvo 
kultury K zvláštní části důvodové zprávy bodům 2 a 6 

Ponecháváme na zvážení, zda by nebylo u 
zmiňovaných článků směrnice vhodné uvést, že se jedná o 
konkrétní ustanovení směrnice 2005/36/ES ve znění směrnice 
2013/55/EU, jíž došlo v těchto dotčených ustanoveních ke 

Přijato. Upraveno. 
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změnám.  

Ministr pro lidská 
práva, rovné 
příležitosti a 
legislativu 
 

Připomínka: 
1. Odůvodnění uvádí, že nová úprava teoretických a 

praktických oblastí nezbytných pro výkon regulované 
činnosti si vyžádá přijetí příslušných opatření především 
ze strany subjektů, které uskutečňují nebo hodlají 
uskutečňovat vzdělávání v oblasti zdravotnických 
regulovaných profesí, tj. zejména lékařských fakult 
jednotlivých vysokých škol. Doporučujeme proto zvážit, 
zda tato opatření nebudou znamenat dodatečnou 
administrativní nebo finanční zátěž na jmenované 
subjekty.  
 

Vysvětleno. 
 
Nepředpokládáme vznik dodatečných finančních nebo 
administrativních nákladů, neboť uvedené subjekty již 
vzdělávání realizují; jde pouze o legislativní upřesnění 
obsahu vzdělávání. V tomto smyslu bylo doplněno 
odůvodnění. 

Ministr pro lidská 
práva, rovné 
příležitosti a 
legislativu 

2. Upozorňujeme, že došlo k novelizaci Legislativních 
pravidel vlády a Obecných zásad pro hodnocení dopadů 
regulace (RIA) a že tyto změny nejsou v předkládaném 
materiálu zohledněny. 

Přijato. Upraveno. 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

Doporučující připomínka: 
1. K novelizačnímu bodu 9  

Doporučujeme zrušit čárku před slovem 
„otorinolaryngologii“ a na základě článku 42 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády dále také doporučujeme 
zrušit čárku v § 5 odst. 2 písmene a) na konci 
ustanovení před slovem „a“. Podle výše uvedeného 
článku se v případě kumulativního výčtu mezi 
poslední dvě možnosti vloží slovo „a“, před nímž se 
čárka nepíše.  

Přijato. Upraveno. 

Ministerstvo 
průmyslu a 

2. K odůvodnění Přijato. Upraveno. 
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obchodu Upozorňujeme, že odůvodnění předloženého návrhu vyhlášky 
je v rozporu s čl. 16 odst. 4 Legislativních pravidel vlády, 
které byly přijaty usnesením vlády ze dne 3. února 2016. 
Z tohoto důvodu doporučujeme dopracování odůvodnění, 
především z hlediska obsahových náležitostí obecné části 
odůvodnění, které jsou blíže specifikovány v čl. 14 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády. Dále upozorňujeme, že 
Hodnocení dopadů regulace (RIA) již není nadále součástí 
odůvodnění, ale samostatným dokumentem.  

Ministerstvo 
školství, mládeže 
a tělovýchovy 
 

Připomínky:  
1. K novelizačnímu bodu 3. (§ 2 písm. b) bod 3): 

Doporučujeme pojem „multimorbidita“, který se 
v lékařství neužívá, nahradit zavedeným pojmem 
„polymorbidita“. 

Nepřijato. Vysvětleno. 
 
Jde o synonyma. Z pohledu odborné společnosti ČLS 
JEP je použitý pojem „multimorbidita“ v tomto případě 
vhodnější. 
 

Ministerstvo 
školství, mládeže 
a tělovýchovy 
 

2. Nad rámec novely k studijnímu programu zubní 
lékařství:  Doporučujeme doplnit též subdisciplínu 
„gerontostomatologie“, která je již akreditována ve všech 
evropských zemích včetně Slovenska. 

Nepřijato. Vysvětleno.  
 
Účelem vyhlášky č. 187/2009 Sb. je stanovit pouze 
minimální požadavky na studijní program zubní 
lékařství, a to v souladu se zmocňovacím ustanovením § 
37 odst. 1 písm. d) zákona č. 95/2004 Sb. Rámec těchto 
minimálních požadavků pak vychází ze směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání 
odborných kvalifikací (konkrétně přílohy V bodu 5.3.1). 
V tomto případě citovaná směrnice nezahrnuje předmět 
„gerontostomatologie“ mezi předměty, které tvoří 
minimální rámec požadavků na odbornou přípravu ve 
studijním programu zubní lékařství. Z tohoto důvodu 
není tento předmět zahrnut ani ve výčtu ustanovení § 3 
vyhlášky č. 187/2009 Sb. Tato skutečnost však nebrání 
tomu, aby se tento předmět stal součástí studijního 
programu zubní lékařství (nad rámec minimálních 
požadavků), pakliže bude akreditován podle zákona č. 
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111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších 
předpisů. Z tohoto důvodu připomínku nepřijímáme.  
 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

1. K čl. I bodu 2 [§ 2 písm. a)] 
Doporučujeme z doplňovaných slov vypustit slova „ve 
vysokoškolském vzdělávání“, neboť jsou obsahově 
nadbytečná a ztěžují srozumitelnost formulace. 
 

 
 
 
 

Nepřijato. Vysvětleno. 
 
Zvolená formulace vychází z definice obsažené 
v ustanovení § 3 odst. 1 písm. p) zákona č. 18/2004 Sb., 
o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti 
státních příslušníků členských států Evropské unie a 
některých příslušníků jiných států a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Definice je 
rovněž obsažena v ustanovení § 4 odst. 2 a § 5 odst. 2 
vyhlášky č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální 
požadavky na studijní programy k získání odborné 
způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického 
povolání. Vzhledem k požadavku souladu terminologie 
souvisejících právních předpisů ve smyslu čl. 40 LPV, 
nelze připomínce vyhovět. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

2. K čl. I bodům 4 a 8 [§ 2 písm. b) bod 5, § 4 odst. 2 písm. 
b) bod 11] 
Upozorňujeme, že navržená znění předmětných ustanovení 
nekorespondují s příslušnými návětími, pročež doporučujeme 
jejich odpovídající úpravu. 

Přijato. Upraveno. 
 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

3. K čl. I bodu 8 [§ 4 odst. 1 písm. a)] 
Konstatujeme, že zatímco směrnice 2005/36/ES požaduje 
zahrnout předměty „botanika a zoologie“, předmětné 
ustanovení návrhu obsahuje předměty „biologie a botanika“. 
Biologie je přitom nadřazenou vědní disciplínou, pod níž 
spadá botanika, zoologie, ale i řada dalších oborů. Uvedení 
předmětu „biologie“ tedy obnáší mnohem širší penzum 
vědomostí, než vyžaduje směrnice, a je zbytečné vedle něj 
zvlášť uvádět předmět „botanika“, neboť tento je v něm již 

Přijato. Upraveno.  
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zahrnut. Z toho důvodu doporučujeme ustanovení buď 
redukovat pouze na obecný předmět „biologie“, anebo 
vyjmenovat pouze jeho vyžadované dílčí subdisciplíny, jak 
činí směrnice, neboť kombinace obou přístupů se nejeví jako 
smysluplná. 
Nadto upozorňujeme, že směrnice 2005/36/ES chybí na konci 
rozdílové tabulky v seznamu transponovaných předpisů, 
pročež ji doporučujeme doplnit. Zároveň však poukazujeme 
na nejasnost, z jakého důvodu je bod 5.6.1 přílohy V této 
směrnice transponován až nyní, když transpoziční lhůta 
uplynula již 20. října 2007. Doporučujeme proto vysvětlení 
tohoto postupu ve zvláštní části důvodové zprávy. 

 
 
 
 
 
 
Přijato. Upraveno.  
 
Přijato. Viz OKOM.  

Ministerstvo 
spravedlnosti 

4. K čl. I bodu 8 [§ 4 odst. 2 písm. a)] 
Upozorňujeme, že v rozdílové tabulce je toto ustanovení 
vykázáno jako implementační duplicitním způsobem, pročež 
z ní doporučujeme vypustit její položku věnovanou 
ustanovení § 4 odst. 2. 

Přijato. Upraveno. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

5. K čl. II 
Konstatujeme, že formulace účinnosti není v souladu s čl. 53 
odst. 1 písm. c) bodem 4 Legislativních pravidel vlády, pročež 
doporučujeme nahradit slova „ode dne jejího“ slovy „po 
jejím“. 

Přijato. Upraveno. 

Místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a inovace 

 Připomínka: 

Doporučujeme zvážit úpravu předkládací zprávy tak, aby 
přesněji postihovala předkládaný návrh vyhlášky. 

Odůvodnění: 

Domníváme se, že by v rámci předkládací zprávy měl 
být zdůrazněn širší rozsah navrhované právní úpravy 

Přijato. Upraveno. 
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(vlastní transpozice evropské směrnice není nijak 
představena), než je jen informace o rizicích 
při poskytování zdravotních služeb, jejichž nadměrná 
akcentace může být dokonce ke škodě. 

Ministerstvo 
zemědělství 

DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKA: 

K bodu 9 - § 5 odst. 2 písm. a) 

Praktickou výuku nejméně po dobu 6 měsíců doporučujeme 
zachovat i pro obor otorinolaryngologie, neboť praktický 
lékař se setkává denně se zdravotními obtížemi z oblasti 
ORL. 

 

Nepřijato. Vysvětleno. 
 
 
Viz zvláštní část odůvodnění. Stávající právní úprava je 
v současnosti v praxi obtížně proveditelná a nejeví se 
ani jako efektivní; zároveň jde nad rámec transponované 
směrnice. Praktická výuka v oboru otorinolaryngologie 
bude probíhat v souladu se vzdělávacím programem 
v rámci ambulantní péče. 

Odbor 
kompatibility 

Po stránce formální: 
Předkladatel splnil pouze částečně formální náležitosti 
týkající se vykazování slučitelnosti s právem EU, jak 
vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, v platném 
znění (dále jen „LPV“), a z přílohy k usnesení vlády ze dne 
12. října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro 
zajišťování prací při plnění legislativních závazků 
vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, v 
platném znění. 

Zásadní připomínky: 
K rozdílové tabulce: 
Návrh transponuje jak některá ustanovení novely směrnice 
2005/36/ES, a to směrnice 2013/55/EU, tak i pozdějšími 
novelami nedotčený bod 5.6.1 přílohy V směrnice 
2005/36/ES. V této souvislosti chybí v rozdílové tabulce na 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přijato. Upraveno.  
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začátku sloupce „Odpovídající předpis EU“ pod názvem 
směrnice 2005/36/ES název směrnice 2013/55/EU. 
V minitabulce se sloupcem „Číslo předpisu EU (kód celex)“ a 
sloupcem „Název předpisu EU“ (na konci rozdílové tabulky) 
naopak chybí celexové číslo a název směrnice 2005/36/ES. 
Požadujeme rozdílovou tabulku v tomto smyslu doplnit.  
Nadto požadujeme vypustit odkaz na čl. 44 odst. 1 ze sloupce 
„Ustanovení“ v části týkající se předpisu EU (u navrhovaného 
ustanovení § 4 odst. 1). Jeho vlastní text není v tabulce uveden 
a dané ustanovení směrnice 2005/36/ES nijak nesouvisí 
s navrhovaným § 4 odst. 1.  
V rozdílové tabulce je dále dvakrát uveden text § 4 odst. 2 
písm. a) návrhu a text čl. 44 odst. 2 směrnice 2005/36/ES ve 
znění směrnice 2013/55/EU. Požadujeme každé z uvedených 
ustanovení uvést pouze jednou. 
K srovnávacím tabulkám: 
S ohledem na čl. 16 odst. 4 ve spojení s čl. 14 odst. 1 písm. c) 
LPV požadujeme k návrhu připojit srovnávací tabulky ke 
směrnici 2005/36/ES a směrnici 2013/55/EU, ve kterých 
postačuje k ustanovením předpisu EU uvádět místo celého 
textu navrhovaných implementačních ustanovení pouze 
identifikační číslo návrhu. 
K odůvodnění návrhu: 

Ve druhém odstavci  bodu 1.2 obecné části odůvodnění 
požadujeme přeformulovat první větu. Zaprvé požadujeme 
vypustit slova „ článku 44 odstavce a čl. 44 odstavce 1“. Slova 
„článek 44 odstavce“ neodkazují na žádné konkrétní 
ustanovení a článek 44 odst. 1 není návrhem transponován 
(rovněž není dotčen směrnicí 2013/55/EU). 

 
 
 
 
Přijato. Upraveno.  
 
 
 
 
 
Přijato. Upraveno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přijato. Vzhledem k rozsahu transpozičních ustanovení 
v předkládaném návrhu vyhlášky připojujeme 
srovnávací tabulku pouze k čl. 1 bodu 18, bodu 26 a 
bodu 33.  
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Dále, předkladatel zde také chybně vydává ustanovení čl. 
24/2, čl. 34/2, čl. 44/1 a bod 5.6.1 přílohy V směrnice 
2005/36/ES za ustanovení směrnice 2013/55/EU. Jedná se 
však o ustanovení směrnice 2005/36/ES, z nichž některých se 
dotkly změny provedené směrnicí 2013/55/EU. Směrnice 
2013/55/EU se nijak nedotkla bodu 5.6.1 přílohy V směrnice 
2005/36/ES, a tudíž promítnutí této úpravy představuje 
dokončování transpozice směrnice 2005/36/ES, nikoliv 
transpozici směrnice 2013/55/EU. S ohledem na výše uvedené 
by tak alespoň měl být název směrnice 2005/36/ES doplněn o 
dovětek „ve znění směrnice 2013/55/EU“, nebo by měla být 
vyjmenována přímo příslušná ustanovení směrnice 
2013/55/EU.  

Pokud jde o dokončování transpozice směrnice 2005/36/ES, 
v obecné části odůvodnění se nikde jasně neuvádí, že cílem 
návrhu je rovněž zajistit dosažení plné transpozice směrnice 
2005/36/ES a která ustanovení návrhu tento cíl naplňují. 
Požadujeme doplnit. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Přijato. Upraveno. 
 
 
 
 
 
 
 
Přijato. Upraveno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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Naopak, ve zvláštní části odůvodnění je nutné upravit pasáže, 
týkající se novelizačního bodu 2 a novelizačního bodu 6, které 
budí dojem, že příslušnými ustanoveními návrhu se provádí 
pouze transpozice směrnice 2005/36/ES (za názvem směrnice 
2005/36/ES chybí dovětek, kterým by se dávalo vědět, že se 
nepromítá dané ustanovení v původním znění, ale ve znění 
novely), přičemž ve skutečnosti je jimi prováděna transpozice 
směrnice 2013/55/EU. 

Pasáž v bodě 10 obecné části odůvodnění, týkající se 
speciálně souladu navrhované právní úpravy s právem EU, by 
měla být podrobnější, měly by zde být vyjmenovány 
jednotlivé předpisy, které jsou návrhem zohledněny, uvedeny 
případné lhůty pro transpozici toho kterého předpisu, jakož i 
zdůvodnění překročení takové lhůty. Požadujeme proto bod 
10 obecné části odůvodnění v tomto smyslu doplnit. 

Po stránce materiální: 
Vztah k právu EU:  
 Návrh vyhlášky má implementační vztah k těmto 
právním aktům EU: 

- bodu 5.6.1 přílohy V k směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 
o uznávání odborných kvalifikací, 

- čl. 1 bodům 18), 26) a 33) směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2013/55/EU ze dne 20. listopadu 

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.  
 
 
 
 
Přijato. Upraveno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Přijato. Upraveno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přijato. Upraveno.  
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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“ ), a  

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

Připomínky a případné návrhy změn:  
K bodu 1: 
Vzhledem k ustanovení čl. 3 odst. 4 směrnice 2013/55/EU 
musí transpoziční předpisy obsahovat odkaz na danou 
směrnici. Podle čl. 48 odst. 3 LPV se „v poznámce pod čarou 
č. X uvedou citace skutečně promítnutých předpisů, včetně 
skutečně promítnutých novel těchto předpisů s tím, že každý 
z těchto předpisů a každá jejich novela se uvede na 
samostatném řádku…“. S ohledem na výše uvedené 
požadujeme upravit bod 1 tak, aby byl do poznámky pod 
čarou č. 1 vložen referenční odkaz na směrnici 2013/55/EU.  

Závěr: 
Návrh vyhlášky bude po zapracování výše uvedené 
připomínky s právem EU slučitelný. Nedostatky po 
stránce formální je nutno napravit. 

Hlavní město 
Praha 

 
K bodu 3 – k poznámce pod čarou č. 3 
Text v poznámce pod čarou není v souladu s  čl. 47 odst. 4 
věta druhá Legislativních pravidel vlády.   
V rámci poznámky pod čarou č. 3 se uvádějí 2 právní 

Přijato. Upraveno. 
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předpisy. Je třeba je oddělit tečkou a  uvést  každý  na 
samostatném řádku.  

 

V Praze dne … 2016 

Vypracoval: Mgr. Alena Svatošová 

                   Mgr. Barbora Poláková                                                                                                                                              Podpis: 
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