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            III. 
Odůvodnění 

 
 

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

Návrh vyhlášky o stanovení náležitostí a vzorů dokladů o vzdělávání pro akreditované 
kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání, se vydává v návaznosti 
na přijetí zákona č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon 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 (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 96/2004 Sb. ve znění zákona č. 201/2017 Sb.“), který vstoupil 
v účinnost dne 1. 9. 2017.   
 
Navrhovaná právní úprava směřuje k provedení zákonného zmocnění v ustanovení § 90 
odst. 2 písm. c), podle něhož má Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) stanovit 
vyhláškou náležitosti a vzor diplomu o specializaci, náležitosti a vzor osvědčení o získané 
odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, náležitosti a vzor certifikátu 
o získání zvláštní odborné způsobilosti. 

Stanovení náležitostí dokladů o vzdělání je jedním z nezbytných předpokladů  pro jejich 
jednotnou a nezaměnitelnou podobu. Z tohoto důvodu byl stanoven jednotný vzor. Vyhláška 
pak v návaznosti a v souladu s ustanovením § 90 odst. 2 písm. c) zákona č. 96/2004 Sb., 
ve znění zákona č. 201/2017 Sb., stanoví obsahové a formální náležitosti dokladů o vzdělání 
a vzory jednotlivých dokladů o vzdělání.  

 

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 je navržena na základě zmocňovacího ustanovení § 90 odst. 2 písm. c) zákona 
č. 96/2004 Sb., ve znění zákona č. 201/2017 Sb., kterou ministerstvo stanoví náležitosti 
a vzor diplomu o specializaci, náležitosti a vzor osvědčení o získané odborné způsobilosti 
k výkonu zdravotnického povolání, náležitosti a vzor certifikátu o získáné zvláštní odborné 
způsobilosti, je v souladu s tímto zmocněním i zákonem jako takovým. 
 

2. Soulad s právem EU, judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými 
právními zásadami práva Evropské unie a s mezinárodními smlouvami 
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Stanovení náležitostí dokladů o vzdělání, konkrétně tedy diplomu o specializaci, osvědčení 
o získané odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, certifikát o získané 
zvláštní odborné způsobilosti, není obecně upraveno právem Evropské unie. 
Návrhem této novely vyhlášky není do právního řádu České republiky tedy implementováno 
právo EU a návrh vyhlášky není s právem EU v rozporu. Taktéž se na danou oblast, kterou 
vyhláška upravuje, nevztahuje judikatura soudních orgánů Evropské unie nebo obecné 
právní zásady práva Evropské unie. 

 
Návrh nemá dopad na závazky České republiky vyplývající z mezinárodních smluv. 
 
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 

Právní úprava navazuje na novelu zákona o nelékařských zdravotnických povoláních přijatou 
pod č. 201/2017 Sb., v jejímž odůvodnění byly finanční dopady vyjádřeny. Hodnocené 
dopady nebude mít vyhláška sama o sobě, ale novela zákona č. 96/ 2004 Sb.   
 
S návrhem nejsou tedy spojeny žádné hospodářské dopady ani dopady na ostatní veřejné 
rozpočty. Právní úprava založená novelou zákona snížila výdaje státního rozpočtu, vzhledem 
ke skutečnosti, že akreditovaná zařízení budou příslušné doklady o vzdělání (vzory) 
zajišťovat na vlastní náklady. Pro úplnost uvádíme, že  v posledních pěti letech bylo ročně 
Ministerstvem zdravotnictví vydáno v průměru celkem 7 907 tiskopisů (vzorů) pro 
akreditované kvalifikační kurzy a certifikované kurzy pohybující se v částce 7,50 Kč/ 1 kus. 
V rámci specializačního vzdělávání – atestačních zkoušek, které zajišťuje pověřená 
organizace, tj. Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských oborů v Brně a Institut 
postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze, bylo vyhotoveno a vydáno v průměru 
1 614 tiskopisů ročně. Ministerstvu zdravotnictví se touto právní úpravou významně sníží 
náklady na oblast vzdělávání právě o náklady, které byly vynaložené na vydávání tiskopisů 
(vzorů) pro akreditované kvalifikační kurzy a certifikované kurzy.  
 
Navrhovaná právní úprava nebude mít sociální dopady ani dopady na životní prostředí. 
Navrhovaná právní úprava nebude mít rovněž negativní dopad na rodiny, na specifické 
skupiny obyvatel. 

 
D. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná úprava nebude mít dopad do oblasti rovnosti mužů a žen, neboť žádným 
způsobem mezi muži a ženami nerozlišuje.  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 se netýká úpravy ochrany soukromí ani nezasahuje do úpravy 
ochrany soukromí. Proto nemá žádné dopady ve vztahu k ochraně soukromí ani osobních 
údajů. 
 
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. 
 

ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K § 1 až 3 
Stanovují se náležitosti a další požadavky dokladů o vzdělání, které se vydávají 
po absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu, certifikovaného kurzu a specializačního 
vzdělávání. Doklady o vzdělávání jsou v souladu s judikaturou Nejvyššího správního soudu 
osvědčením podle § 154 a násl. správního řádu. Jelikož pro osvědčení správní řád 
neformuluje obsahové náležitosti, jsou tyto náležitosti stanoveny vyhláškou, jednak jako 
obecné pro všechny typy dokladů o vzdělání, jednak jako speciální pro jednotlivé typy 
dokladů o vzdělání. Jedná se o standardní údaje jako v jiných případech dokladů o vzdělání. 
Kromě obsahových náležitostí stanoví vyhláška i jejich náležitosti formální, tj. gramáž, formát 
a v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů, motiv malého 
státního znaku.  
 
K § 4 a přílohám č. 1 až 3 
V přílohách 1 až 3 se stanovují vzory jednotlivých dokladů o vzdělání. Jedná se  o standardní 
podobu jako v jiných případech dokladů o vzdělání. 
 
K § 5 
Navrhuje se, aby vyhláška nabyla účinnosti patnáctým dnem ode dne vyhlášení. Delší 
legisvakanční lhůta není potřebná. 
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