
III. 
Odůvodnění 

 
K návrhu vyhlášky není zpracováno hodnocení dopadů regulace (RIA), a to v souladu 
s Plánem přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2016. 

 
A. OBECNÁ ČÁST 

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

Navrhovaná vyhláška o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů a o změně 
vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a 
farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů se vydává 
v návaznosti na přijetí zákona č. 67/2017 Sb., kterým se mění 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., ve znění zákona č. 67/2017 Sb.“), který vstoupil 
v účinnost dne 1. 7. 2017.   

Mezi změny, které přinesl zákon č. 67/2017 Sb. a na které přímo navazuje zpracování tohoto 
návrhu vyhlášky, patří ukotvení oborů specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a 
farmaceutů, základních kmenů a délky vzdělávání v těchto oborech přímo v zákoně. Cílem 
této změny zákona byla snaha vytvořit legislativní předpoklad pro větší stabilizaci oborů 
specializačního vzdělávání a tím zajistit i větší stabilitu ve specializačním vzdělávání lékařů, 
zubních lékařů i farmaceutů. Současně s touto technickou úpravou došlo zákonem  
č. 67/2017 Sb. také ke změně zařazení některých oborů mezi obory specializačního 
vzdělávání a současně ke zkrácení délky specializačního vzdělávání v některých oborech.  

Předložený návrh vyhlášky vzhledem k výše uvedenému tak upravuje v části první na rozdíl 
od stávající vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních 
lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„vyhláška č. 185/2009 Sb.“), již pouze nástavbové obory vzdělávání lékařů a zubních lékařů, 
minimální délku vzdělávání v nástavbovém oboru a označení odbornosti lékaře a zubního 
lékaře se zvláštní specializovanou způsobilostí. Dále návrh vyhlášky vymezuje obory 
specializačního vzdělávání, jejichž absolvování je podmínkou pro zařazení do vzdělávání 
v konkrétním nástavbovém oboru. 

Úspěšným ukončením vzdělávání v nástavbovém oboru získává lékař nebo zubní lékař 
zvláštní specializovanou způsobilost. Významná část poskytovaných zdravotních služeb je 
poskytována v rámci těchto nástavbových oborů. V těchto oborech se však již nevzdělává tak 
velký počet lékařů a zubních lékařů, jako v oborech základních. Je však nutné podotknout, že 
vzdělávání v nástavbových oborech je nezbytným předpokladem k udržení a zlepšování 
kvality zdravotních služeb na území České republiky. Lékař nebo zubní lékař, který se 
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vzdělává v nástavbovém oboru, si tímto svým vzděláváním prohlubuje svoji již dříve 
získanou specializovanou způsobilost. Nástavbové obory v žádném případě nemohou nahradit 
ani zastoupit získání odborné nebo specializované způsobilosti pro výkon povolání 
zdravotnického pracovníka. Zvláštní specializovanou způsobilost mohou získat i farmaceuti. 
Nástavbové obory farmaceutů jsou však vymezeny přímo v zákoně č. 95/2004 Sb. a nejsou 
proto předmětem právní regulace tvořené tímto předpisem.  

Lze konstatovat, že návrh vyhlášky vychází ze základních principů dosavadní vyhlášky 
č. 185/2009 Sb., které jsou v praxi již dlouhodobě zavedené. Návrh vyhlášky však reaguje na 
změny zákona č. 95/2004 Sb., ve znění zákona č. 67/2017 Sb. Stávající právní úprava 
vymezovala 50 nástavbových oborů. Na základě nové právní úpravy bude v právním řádu 
České republiky vymezeno 45 nástavbových oborů.  

Při přípravě návrhu vyhlášky proběhla rozsáhlá odborná diskuze o počtu a složení 
nástavbových oborů. Ministerstvo zdravotnictví se snažilo najít koncensus mezi všemi 
názorovými skupinami. K některým systémovým změnám však již došlo přijetím zákona  
č. 67/2017 Sb., který novelizuje zákon č. 95/2004Sb. Dosavadní základní obory angiologie a 
pracovní lékařství se de facto i de iure staly obory nástavbovými, protože novela zákona  
č. 95/2004 Sb. je již nezařadila mezi specializační obory, a proto jsou nově vymezeny  
v návrhu vyhlášky o nástavbových oborech. Obrácená situace nastala u oboru maxiofaciální 
chirurgie, který se stal novelou zákona č. 95/2004 Sb. oborem specializačního vzdělávání a 
tudíž nemůže být nástavbových oborem. Z  uvedeného vyplývá, že změny v zákoně 
č. 95/2004 Sb. provedené zákonem č. 67/2017 Sb. je nezbytné promítnout do prováděcího 
právního předpisu, kterým je předkládaný návrh vyhlášky.  

Nástavbovými obory lékařů již dále nebudou: 

• dorostové lékařství 

• epidemiologie 

• hygiena dětí a dorostu 

• hygiena obecná a komunální  

• hygiena výživy a předmětů běžného užívání  

• medicína dlouhodobé péče 

• ortopedická protetika 

 

U všech těchto oborů je navrženo nové řešení pro vzdělávání lékařů, a to formou 
tzv. funkčních kurzů v souladu s § 21i zákona č. 95/2004 Sb., ve znění zákona č. 67/2017 Sb., 
Nejedná se tedy o likvidaci oborů, ale lékaři budou na svoji práci připravováni jinou formou 
vzdělávání. Je nezbytné zdůraznit skutečnost, že o studium v uvedených oborem byl mezi 
lékaři jen velmi malý zájem.  
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Změny, které přináší sama vyhláška o nástavbových oborech, jsou následující:  

• vznik nástavbového oboru intervenční kardiologie pro lékaře 

• vznik nástavbového oboru orální medicína pro zubní lékaře 

 

Intervenční kardiologie je do textu návrhu vyhlášky zapracována na základě požadavku České 
kardiologické společnosti. Česká kardiologická společnost ve svém vyjádření v rámci 
připomínkového řízení k vyhlášce o nástavbových oborech konstatuje, že intervenční 
kardiologie je minimálně stejně důležitá jako kardiochirurgie. Kardiochirurgie je přitom 
oborem specializačního vzdělávání, tedy de facto obor základní. Dále podle vyjádření České 
kardiologické společnosti léčí dnes lékaři věnující se intervenční kardiologii v současné době 
cca 3x více pacientů než kardiochirurg. Intervenční kardiologie je podle vyjádření České 
kardiologické společnosti jako nástavba na kardiologii naprosto analogická s oborem 
intervenční radiologie jako nástavbě na obor radiologie a zobrazovací metody. Intervenční 
kardiologii se v dnešní době v České republice věnuje cca 140 lékařů. Z tohoto čísla se dá 
dovodit předpoklad, že po zřízení tohoto nástavbového oboru bude atestovat ročně cca 6 
lékařů, což je více než v mnoha menších dlouhodobě zavedených nástavbových oborech. 

Orální medicína byla do textu návrhu vyhlášky zapracována na základně konzultací s Českou 
stomatologickou komorou v rámci vnitřního připomínkového řízení k návrhu vyhlášky  
o nástavbových oborech lékařů a zubních lékařů. Jedná se o nový obor v rámci zubního 
lékařství, který se má zaměřit primárně na neinvazivní formy léčby nemocí ústní dutiny.  

Vyhláška o nástavbových oborech úzce souvisí s vyhláškou, jež stanoví činnosti a jejich 
rozsah, které odpovídají rozsahu znalostí a dovedností získaných vzděláváním v nástavbovém 
oboru a k jejichž výkonu získá absolvent nástavbového oboru zvláštní specializovanou 
způsobilost. Tento prováděcí právní předpis je ve fázi věcné přípravy. Nezbytným 
předpokladem pro vytvoření tohoto právního předpisu je však dokončení legislativního 
procesu vyhlášky o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů.  

   

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 

Navrhovaná vyhláška se vydává na základě zmocňovacího ustanovení § 37 odst. 1 písm. a) a 
g) zákona č. 95/2004 Sb., ve znění zákona č. 67/2017 Sb. 
 
Vzdělávání v nástavbových oborech je upraveno v ustanoveních § 21e až § 21h zákona  
č. 95/2004 Sb., ve znění zákona č. 67/2017 Sb.  
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Návrh vyhlášky o nástavbových oborech lékařů a zubních lékařů a o změně vyhlášky  
č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 
a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů, je s uvedenými ustanoveními 
v souladu.  
 

2. Soulad s právem EU, judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými 
právními zásadami práva Evropské unie a s mezinárodními smlouvami 

S problematikou upravovanou navrhovanou vyhláškou souvisí směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací, 
ve znění nařízení Komise (EU) č. 213/2011 ze dne 3. března 2011, kterým se mění přílohy II 
a V směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací, 
a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU ze dne 20. listopadu 2013, kterou se 
mění směrnice 2005/36/EU o uznání odborných kvalifikací a nařízení (EU) č. 1024/2012 
o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu 
("nařízení o systému IMI"). Návrh vyhlášky není se směrnicí 2005/36/ES v rozporu. 

Návrh vyhlášky je plně slučitelný s právem Evropské unie i jeho obecnými právními 
zásadami, jakož ani není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie.  

Na oblast regulovanou předloženou vyhláškou se nevztahují mezinárodní smlouvy, jimiž je 
Česká republika vázána. 
 

C. 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, neboť jde pouze 
o přerozdělení oborů vzdělávání, v nichž vzdělávání již v určité podobě v současnosti probíhá.  
 
Navrhovaná právní úprava nebude mít sociální dopady ani dopady na životní prostředí. 
 
D. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen; zhodnocení musí obsahovat vysvětlení 
příčin případných rozdílů, očekávaných dopadů nebo očekávaného vývoje, s využitím 
statistických a jiných údajů, jsou-li tyto údaje k dispozici 

Navrhovaná úprava nebude mít dopad do oblasti rovnosti mužů a žen ani nebude v rozporu se 
zákazem diskriminace. 
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E. 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.  
 
F. Zhodnocení korupčních rizik navrhovaného řešení (CIA) 

Navrhovaná právní úprava nebude zakládat korupční rizika a ani podmínky pro jejich nárůst. 
 
G. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
Navrhovaná právní úprava nebude mít dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 
 
 

B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K části první 

K § 1  

Oblast úpravy je vymezena v souladu se zákonným zmocněním obsaženým v § 37 odstavci 1 
písm. g) zákona č. 95/2004 Sb., ve znění zákona č. 67/2017 Sb., které opravňuje Ministerstvo 
zdravotnictví stanovit vyhláškou nástavbové obory vzdělávání lékařů a zubních lékařů, 
minimální délku vzdělávání v daném nástavbovém oboru, vymezení oboru specializačního 
vzdělávání, jehož absolvování je předpokladem pro zařazení do vzdělávání  
v nástavbovém oboru a označení odbornosti v nástavbových oborech. 

K § 2 a příloze č. 1  

Ustanovení § 2 vymezuje skutečnost, že nástavbové obory, označení odbornosti lékaře a 
zubního lékaře se zvláštní specializovanou způsobilostí a minimální délka vzdělávání  
v nástavbovém oboru jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce. 

Příloha č. 1 stanoví nástavbové obory (dosud upravené pod pojmem „obory certifikovaných 
kurzů“), minimální délku vzdělávání v nástavbových oborech a označení odbornosti lékaře a 
zubního lékaře. Na rozdíl od právní úpravy obsažené ve vyhlášce č. 185/2009 Sb. 
nástavbovými obory lékařů již dále nebudou obory dorostové lékařství, epidemiologie, 
hygiena dětí a dorostu, hygiena obecná a komunální, hygiena výživy a předmětů běžného 
užívání, medicína dlouhodobé péče a ortopedická protetika. Vzdělávání v těchto oborech bude 
probíhat formou tzv. funkčních kurzů v souladu s § 21i zákona č. 95/2004 Sb., ve znění 
zákona č. 67/2017 Sb. 

V oborech angiologie a pracovní lékařství se budou lékaři nově moci vzdělávat jako 
v oborech nástavbových - v oboru angiologie po absolvování oboru kardiologie, vnitřní 
lékařství nebo endorkrinologie a diabetologie, v oboru pracovní lékařství po absolvování 
oboru hygiena a epidemiologie, vnitřní lékařství nebo všeobecné praktické lékařství.  
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Novým nástavbovým oborem pro lékaře je obor intervenční kardiologie, v němž se lékař bude 
moci vzdělávat po absolvování oboru kardiologie nebo kardiochirurgie.  

Zubní lékaři, kteří doposud neměli upravený žádný nástavbový obor, se budou moci vzdělávat 
v novém nástavbovém oboru Orální medicína, který se má zaměřit primárně na neinvazivní 
formy léčby nemocí ústní dutiny. 

Pro úplnost se uvádí, že nástavbové obory farmaceutů jsou nově upraveny již přímo v příloze 
č. 2 k zákonu č. 95/2004 Sb., ve znění zákona č. 67/2017 Sb. Od účinnosti zákona č. 67/2017 
Sb. se již nebude zahajovat vzdělávání v oborech onkologická farmacie a nutriční podpora. 
Nástavbovými obory zůstávají obory adiktologická péče v lékárně, farmaceutická péče  
o geriatrické pacienty a farmakoekonomika. Nově bude možné absolvovat vzdělání 
v nástavbovém oboru nemocniční lékárenství.  

 

K § 3 a příloze č. 2 

Ustanovení § 2 vymezuje skutečnost, že obory specializačního vzdělávání, jejichž 
absolvování je předpokladem pro zařazení do vzdělávání v daném nástavbovém oboru, jsou 
uvedeny v příloze č. 2. 

Příloha č. 2 stanoví obory specializačního vzdělávání, jejichž absolvování je podmínkou pro 
zařazení do vzdělávání v konkrétním nástavbovém oboru. Určení vztahu mezi jednotlivými 
obory specializačního vzdělávání a nástavbovými obory z hlediska jejich obsahu bylo 
vydefinováno ve spolupráci s jednotlivými odbornými společnostmi a lékařskými fakultami. 

Obory specializačního vzdělávání (dříve označované také jako „základní obory“), základní 
kmeny a délka vzdělávání, které byly upraveny v příloze č. 1 k vyhlášce č. 185/2009 Sb., jsou 
nyní upraveny v zákoně č. 95/2004 Sb., ve znění zákona č. 67/2017 Sb. 

 

K části druhé 

K § 4  

Část druhá upravuje změny vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání 
lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů.  

V návaznosti na přesun části regulace obsažené v této vyhlášce přímo do zákona č. 95/2004 
Sb. jeho novelou č. 67/2017 Sb. a části do nové vyhlášky o nástavbových oborech vzdělávání 
lékařů a zubních lékařů je potřebné dotčená duplicitní ustanovení zrušit. 

 V této souvislosti se reviduje i text § 1 (obsah vyhlášky č. 185/2005 Sb.). Přitom není třeba 
definovat pojmy specializace, obory specializačního vzdělávání, nástavbové obory a základní 
kmeny, neboť jde o pojmy užívané zákonem č. 95/2004 Sb.  
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Ve vyhlášce se zrušuje příloha č. 1, která upravovala obory specializačního vzdělání (základní 
obory), označení odbornosti lékaře, zubního lékaře a farmaceuta se specializovanou 
způsobilostí a minimální délku specializačního vzdělávání.  Obory specializačního 
vzdělávání, základní kmeny a délka vzdělávání jsou nyní upraveny v zákoně č. 95/2004 Sb., 
ve znění zákona č. 67/2017 Sb. V souvislosti s vypuštěním přílohy č. 1 dochází k vypuštění 
§ 2 vyhlášky č. 185/2009 Sb.  

Dále se zrušuje příloha č. 2 k vyhlášce č. 185/2009 Sb., která upravovala nástavbové obory 
lékařů a farmaceutů, označení odbornosti a minimální vzdělávání v těchto oborech.  
Nástavbové obory farmaceutů jsou upraveny zákonem č. 95/2004 Sb., ve znění zákona  
č. 67/2017 Sb. Vzhledem ke zrušení přílohy č. 2 se vypouští § 3. 

K části třetí  

K § 5 

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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