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IV. 

ODŮVODNĚNÍ 
 

I. Obecná část 
 

a) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních 

principů 

 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů 

vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších 

předpisů, se předkládá  na základě účinnosti 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, a 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. Zákon 

č. 201/2017 Sb. zavedl nový způsob získání odborné způsobilosti pro praktickou sestru, 

dětskou sestru a maséra ve zdravotnictví. Dále návrh převádí odbornou způsobilost 

k výkonu povolání zdravotnický asistent na praktickou sestrou a upravuje získání odborné 

způsobilosti pro zdravotnického záchranáře. 
 

 

b) Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

 

V nařízení vlády č. 211/2010 Sb. nejsou zatím uvedeny obory vzdělání, které nově zavedl 

zákon č. 201/2017 Sb. Cílem předkládaného návrhu nařízení vlády je zařazení oborů 

vzdělání Praktická sestra, Diplomovaná dětská sestra a Masér ve zdravotnictví do soustavy 

oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a označení oborů vzdělání Zdravotnický 

asistent a Diplomovaný zdravotnický záchranář za dobíhající v souladu se zákonem 

o nelékařských zdravotnických povoláních. 

 

 

c) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

 

Návrh nařízení vlády je v souladu  se zákonným zmocněním upraveném v § 3 odst. 5 zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Navržené nařízení vlády je zpracováno v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb. 

 

d) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie  

 

Návrh nařízení vlády se dotýká pouze zařazení nových oborů vzdělání do vzdělávací 

soustavy České republiky a určuje v návaznosti na nové znění zákona č. 96/2004 Sb. obory 

vzdělání, ve kterých bude vzdělávání postupně ukončováno, neboť toto vzdělávání nebude 

mít uplatnění v odborné zdravotnické kvalifikaci. 
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Právní předpisy Evropské unie se na oblast, kterou nařízení vlády upravuje, nevztahují. 

Návrh nařízení vlády není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika 

vázána. Návrh není v rozporu s právem Evropské unie. 

 

 

e) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet a 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, 

dopady na životní prostředí 

 

V souladu s důvodovou zprávou k zákonu č. 201/2017 Sb. se nepředpokládá, že 

s předkládaným návrhem bude spojen vznik dalších nákladů na státní rozpočet. Zvýšení 

nákladů na státní rozpočet přichází v úvahu pouze v souvislosti s úpravou kvalifikačního 

vzdělávání  - oboru Diplomovaná dětská sestra ve vyšším odborném vzdělávání. Finanční 

náklady spojené s financováním vzdělávání v oboru Diplomovaná dětská sestra lze uhradit 

z finančních prostředků, které v současné době pokrývají náklady studia v oboru 

Diplomovaný zdravotnický záchranář. V tomto oboru vzdělání se ukončuje vzdělávání od 

školního roku 2018/2019 počínaje 1. ročníkem. 

 

Změna oboru vzdělání Zdravotnický asistent a jeho nahrazení oborem Praktická sestra bude 

bez finančních dopadů na státní rozpočet. 

 

Ustanovení maturitního oboru vzdělání Masér ve zdravotnictví pro získání odborné 

způsobilosti maséra ve zdravotnictví nebude mít dopad na státní rozpočet či kapitolu 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Obsah a rozsah vzdělávání ve stávajícím 

oboru 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční lze po úpravách využít i pro nový obor 

Masér ve zdravotnictví, který se navrhuje zařadit mezi skupiny oborů Zdravotnictví. 

Absolventi oboru vzdělání Masér ve zdravotnictví však budou mít širší uplatnění na trhu 

práce (tedy nejen pro účely sportovní a rekondiční, ale i  pro účely zdravotnické), v čemž 

lze spatřovat pozitivní sociální dopad. 

 

Navrhovaná úprava nepředpokládá negativní dopady na sociální prostředí ani dopady na 

životní prostředí. Navrhované změny nebudou mít negativní dopady na kvalitu a dostupnost 

poskytované zdravotní péče a bezpečí pacientů. Lze předpokládat, že dílčími změnami se 

docílí zlepšení pracovních a vzdělávacích podmínek pro nelékařské zdravotnické 

pracovníky, zvýší se jejich uplatnění na trhu práce a do praxe se dostane více motivovaných 

zdravotnických pracovníků, kteří budou splňovat kvalifikační požadavky pro výkon 

příslušného povolání. Zvýšení počtu zdravotnických pracovníků přispěje k menšímu 

fyzickému a psychickému zatížení každého zdravotníka a umožní lepší organizaci práce. 

 

f) Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

 

Návrh nařízení vlády nemá dopad na diskriminaci ve vztahu k rovnosti mužů a žen, neboť 

žádným způsobem mezi muži a ženami nerozlišuje. 

 

g) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 
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Návrh nařízení vlády nemá dopad na ochranu soukromí a osobních údajů. Problematiky 

soukromí a osobních údajů se navrhovaná úprava vůbec nedotýká. Součástí navrhované 

novely není žádná agenda související se zpracováním osobních údajů. 

 

h) Zhodnocení korupčních rizik 

 

Návrh nařízení vlády nebude mít žádný bezprostřední dopad na vznik nových korupčních 

rizik.  

 

i) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 

Navrhované nařízení vlády nebude mít žádný dopad na bezpečnost nebo obranu státu.  

 

j) Hodnocení regulace dopadů (RIA) 

 

Hodnocení regulace dopadů bylo provedeno při zpracování zákona č. 201/2017 Sb. 

Z tohoto důvodu udělil předseda Legislativní rady vlády výjimku ze zpracování hodnocení 

dopadů regulace, a to dopisem č. j. 34857/2017-OHR, ze dne 2. ledna 2018. 

 

 

II. Zvláštní část 

 

K čl. I 

 

K bodu 1 – k příloze č. 1,  oddíl D, část D2), bod 53, řádek 53-41-M/01 Zdravotnický 

asistent 

V souladu s § 21b odst. 1 písm. b) zákona o nelékařských zdravotnických povoláních se 

ukončuje vzdělávání v oboru 53-41-M/01 Zdravotnický asistent od 1. září 2019 počínaje 

prvním ročníkem. Ve školním roce 2018/2019 budou přijímáni ke studiu oboru Zdravotnický 

asistent poslední žáci. 

 

K bodu 2 a 3 – k příloze č. 1,  oddíl D, část D2), bod 53  

Vložením nového oboru vzdělání 53-41-M/03 Praktická sestra v souladu s § 21b odst. 

1 písm. a) zákona o nelékařských zdravotnických povoláních bude zařazen obor vzdělání 53-

41-M/03 Praktická sestra do soustavy oborů základního, středního a vyššího odborného 

vzdělávání s možností zahájení studia od školního roku 2019/2020. 

  

 Vložením nového oboru vzdělání 53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví v souladu s § 37 

odst. 1 písm. b) zákona o nelékařských zdravotnických povoláních bude zařazen obor vzdělání 

53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví do soustavy oborů základního, středního a vyššího 

odborného vzdělávání s možností zahájení studia ve školním roce 2019/2020. 

 

K bodu 4 a 6 - k příloze č. 1, oddíl E, část E2), bod 53, řádek 53-41-N/2. Diplomovaný 

zdravotnický záchranář 

V souladu s § 18 odst. 1 písm. b) zákona o nelékařských povoláních se ukončuje 

vzdělávání v oboru 53-41-N/2 Diplomovaný zdravotnický záchranář od 1. září 2019 počínaje 

prvním ročníkem. Ve školním roce 2018/2019 budou přijímáni ke studiu oboru vzdělání 

Diplomovaný zdravotnický záchranář poslední žáci. 

 

K bodu 5 a 6 – k příloze č. 1, oddíl E, část E2), bod 53  
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Vložením nového oboru vzdělání 53-41-N/5 Diplomovaná dětská sestra v souladu 

s § 5a odst. 1 písm. b) zákona o nelékařských zdravotnických povoláních bude zařazen obor 

vzdělání 53-41-N/5 Diplomovaná dětská sestra do soustavy oborů základního, středního a 

vyššího odborného vzdělávání s možností zahájení studia ve školním roce 2018/2019. 

 

 

K čl. II 
Navrhuje se, aby nařízení vlády bylo účinné patnáctým dnem po jeho vyhlášení ve 

Sbírce zákonů, a to z důvodu, aby školy měly dostatek času pro zařazení a akreditování nových 

oborů vzdělání. Jelikož změny v rejstříku škol musí být podány do 30. září, dostanou školy 

časový prostor pro podání žádosti o zápis změn. V případě studia oboru vzdělání diplomovaná 

zdravotní sestra bude umožněno školám (jejich zřizovatelům) využití § 146 odst. 2 školského 

zákona a podat žádost o zápis změn v rejstříku škol dříve, aby studium v tomto oboru mohlo 

být zahájeno již od školního roku 2018/2019. 
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