
IV. 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 

 
 

1.1 Název  
 

Vyhláška, 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 
 

1.2 Definice problému 
 

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 
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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,  
- 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. 
 
Transpozice této směrnice se do českého právního řádu provádí návrhem zákona, kterým se 
mění zákon 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 (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a 
další související zákony. Mezi těmito souvisejícími zákony je i zákon č. 95/2004 Sb., o 
podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti 
k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 95/2004 Sb.“). Zákon č. 126/2016 Sb.,, kterým se mění zákon 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 (zákon o 
uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, 
vstoupil v účinnost dne 1. 5. 2016. 
Pro úplnou transpozici čl. 1 bodu 18, bodu 26 a bodu 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“), a to vyhlášky č. 
187/2009 Sb., o minimálních požadavcích na studijní programy všeobecné lékařství, zubní 
lékařství, farmacie a na vzdělávací program všeobecné praktické lékařství (dále jen „vyhláška 
č. 187/2009 Sb.“). 
 
Vláda České republiky současně usnesením č. 23 ze dne 8. ledna 2014 a Poslanecká 
sněmovna Parlamentu České republiky usnesením č. 175 ze dne 20. 3. 2014 schválily Národní 
strategii Zdraví 2020, na jejímž základě vznikl Akční plán Zajištění kvality a bezpečí 
poskytovaných zdravotních služeb. Součástí tohoto plánu je jako klíčová priorita č. 1 
stanoven cíl zlepšení edukace zdravotníků v oblasti řízení kvality a bezpečnosti. Z analýzy 
uvedené v bodu 4.1 Akčního plánu Zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních 
služeb vyplývá, že 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. Z návrhové části (bod 5) Akčního plánu Zajištění 
kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb pak vyplývá povinnost rozšířit 
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pregraduální vzdělávání lékařů v oblasti kvality a bezpečí novelizací vyhlášky č. 187/2009 
Sb.  
 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
 

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“.   
 
Vyhláška č. 187/2009 Sb. byla zveřejněna ve Sbírce zákonů ČR dne 26. 6. 2009 a vstoupila 
v účinnost 1. 7. 2009 a stanoví minimální požadavky na studijní program všeobecné lékařství, 
zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program oboru specializačního vzdělávání 
všeobecné praktické lékařství.  
 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 
 

- Lékařské fakulty  
- Farmaceutické fakulty 
- Studenti magisterských studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství a 

farmacie 
- Školenci zařazení do specializačního vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství 
- Ministerstvo zdravotnictví  
- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 
 
 

1.5 Popis cílového stavu 
 
Cílem návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 187/2009 Sb. je dosažení plné transpozice 
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. 
 
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“. 
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1.6 Zhodnocení rizika 

 
V případě, že by nedošlo ke změně ve znění vyhlášky č. 187/2009 Sb., nebyla by dosažena 
plná transpozice 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 tomto případě by tak mohlo hrozit zahájení řízení pro porušení povinnosti 
podle čl. 258 Smlouvy o fungování EU. 
 
Současně by nedošlo k začlenění informací o bezpečnosti a kvalitě poskytované zdravotní 
péče do rámce pregraduálního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, což by ve 
svém důsledku mohlo mít negativní dopad především na pacienta. Vzdělávání v bezpečnosti a 
kvality poskytované zdravotní péče bude zaměřeno zejména právě na oblast bezpečí pacienta, 
bezpečí při podávání léčiv, bezpečí prostředí, dále oblast nežádoucích událostí a prevence a 
kontroly infekcí ve zdravotnických zařízeních. 
 
 

2. Návrh variant řešení  
 

2.1 Nulová varianta 
Tato varianta předpokládá zachování stávajícího stavu. V případě této varianty tak nebude 
zajištěna plná slučitelnost vnitrostátní úpravy s unijním právem, neboť dikce 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, by tak byla 
přejata pouze do znění zákona č. 95/2004 Sb. a nikoliv již do jeho prováděcího předpisu (do 
vyhlášky č. 187/2009 Sb.). Z výše uvedených důvodů tak nelze realizovat nulovou variantu. 
 

2.2 Varianta 1 – úprava vyhlášky č. 187/2009 Sb. 
Tato varianta znamená, že požadavky na studijní programy všeobecné lékařství, zubní 
lékařství, farmacie a všeobecné praktické lékařství budou odpovídat minimálním požadavkům 
uvedeným ve Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o 
uznávání odborných kvalifikací, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2013/55/EU ze dne 20. listopadu 2013. Uplatněním této varianty tak bude zajištěna plná 
slučitelnost vnitrostátní právní úpravy (zákona č. 95/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 
187/2009 Sb.) s unijním právem. Současně bude vyhověno Doporučení Rady EU ze dne 9. 6. 
2009 (2009/C151/01) o bezpečnosti pacientů, neboť do pregraduálního vzdělávání lékařů, 
zubních lékařů a farmaceutů  bude začleněno vzdělávání v oblasti kvality a bezpečí 
poskytovaných zdravotních služeb.  

 
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů  

 
3.1 Nulová varianta 

Uplatněním této varianty nebude dosaženo žádných přínosů.  
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Případné náklady (peněžní sankce) by mohly vzniknout v případě, kdy by bylo zahájeno 
řízení pro porušení povinnosti podle čl. 258 Smlouvy o fungování EU. 
 

3.2 Varianta 1 
Přínosem varianty 1 je zajištění plné harmonizace zákona č. 95/2004 Sb. a vyhlášky č. 
187/2009 Sb. se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o 
uznávání odborných kvalifikací a se 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. Plná harmonizace vyhlášky č. 187/2009 Sb. má přitom 
zásadní dopad na uznávání odborné kvalifikace absolventů dotčených studijních programů 
v jiných členských státech EU. Dalším přínosem uplatnění varianty 1 je zlepšení vzdělávání 
lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v oblasti kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních 
služeb, a to již v rámci pregraduálního studia tak, jak to ukládá Doporučení Rady EU ze dne 
9.6.2009 (2009/C151/01) o bezpečnosti pacientů. 
  
Tato varianta nepředpokládá hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet ani na ostatní 
veřejné rozpočty. Ve většině požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností 
jsou již dnes studenti vzděláváni. Jejich upřesnění v souladu se Směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září o uznávání odborných kvalifikací a se 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 
nepředpokládá pro subjekty poskytující vzdělávání žádné dodatečné náklady. 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 a fakult jednotlivých vysokých škol. Nepředpokládáme vznik dodatečných 
finančních nebo administrativních nákladů, neboť uvedené subjekty již vzdělávání realizují, a 
nyní  je pouze legislativně upřesněn obsah tohoto vzdělávání. 
 

4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
 

Z hodnocení obou variant vyplývá, že z důvodu nezbytnosti provedení plné transpozice 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září o uznávání odborných 
kvalifikací a 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, nelze realizovat nulovou variantu. Návrhem řešení je tedy předkládaný návrh vyhlášky, 
kterou se mění vyhláška č. 187/2009 Sb.  
 
 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 
 
Za implementaci navrhované regulace odpovídá v rámci své působnosti Ministerstvo 
zdravotnictví. 
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6. Přezkum účinnosti regulace  

 
Přezkum účinnosti navrhované právní úpravy po jejím zavedení do praxe bude provádět 
Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Při 
této činnosti se bude vycházet z podnětů vzdělavatelů (vysokých škol) a odborné zdravotnické 
veřejnosti. 

 
7. Konzultace a zdroje dat   

 
Návrh byl v rámci vnitřního připomínkového řízení konzultován s jednotlivými lékařskými a 
farmaceutickými fakultami veřejných vysokých škol v ČR, dále také s odbornými 
společnostmi ČLS JEP, profesními komorami lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a 
dotčenými odbory Ministerstva zdravotnictví. Připomínky vzešlé z tohoto připomínkového 
řízení byly v návrhu zohledněny a akceptované připomínky následně do návrhu zapracovány.  
 

8. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 
je vyhláška navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání  

 
Navrhovaná právní úprava je provedena v mezích zákona č. 95/2004 Sb. a 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 (zákon o 
uznání odborné kvalifikace) a respektuje rozsah zákonných zmocnění stanovených těmito 
zákony. 
 

9. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 
republiky a mezinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána 

 
Navrhovaná právní úprava je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky. 
 
Dotčená problematika není upravena žádnými mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 
republika vázána.  
 
 

10. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami 
práva Evropské unie 

 
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. 
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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: 
- 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. 
   

11. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na 
státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České 
republiky, dále sociální dopady včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické 
skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením 
a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 

 
Navrhovaná právní úprava nebude mít hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet a 
ostatní veřejné rozpočty a ani dopady na podnikatelské prostředí.  
 
Navrhovaná právní úprava má pozitivní dopady na zlepšení kvality vzdělávání a následně 
na zkvalitnění poskytování bezpečné zdravotní péče lékaři.  
 
Předkládaný návrh nebude mít dopady na rodiny, specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 
sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny. 
 
Předkládaný návrh též nebude mít dopad na životní prostředí.  
 

12. Zhodnocení platného právního vztahu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu 
k rovnosti mužů a žen a zákazu diskriminace.  

 
Navrhovaná právní úprava nezasahuje do zásady zákazu diskriminace a nebude mít dopady na 
rovnost mužů a žen. 
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13. Zhodnocení dopadů navrhované právní úpravy 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.  
 

14. Zhodnocení korupčních rizik 
 
Navrhovaná právní úprava nebude zakládat korupční rizika a ani podmínky pro jejich nárůst. 
 

15.  Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 

Navrhovaná právní úprava nebude mít dopady na bezpečnost a obranu státu. 
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