
  IV. 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 

 

1. Důvod předložení a cíle 
 

1.1. Název  
 

Vyhláška o stanovení vzoru žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části  
 

1.2. Definice problému 
 

Dne 1. 7. 2017 vstoupil v účinnost zákon 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. 67/2017 Sb.“). 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.“), tak 
s účinností ode dne 1. 7. 2017 obsahuje nové zmocňovací ustanovení § 37 odst. 1 
písm. t), na jehož základě Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou vzor žádosti 
o započtení odborné praxe, popřípadě její části podle § 5.  
 
Současně zákon č. 67/2017 Sb. v § 5 odst. 16 až 18 nově stanoví některé 
z náležitostí žádostí podávaných podle ustanovení § 5 odst. 8 písm. a) a b). Tyto 
náležitosti je tak nezbytné promítnout do vzorů příslušných žádostí.  
 
Předkládaný návrh vyhlášky je tak předkládán v souladu s uvedeným zmocňovacím 
ustanovením § 37 odst. 1 písm. t) zákona č. 95/2004 Sb.  
 

1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
 
Návrhem dotčená oblast nebyla doposud právními předpisy upravena. Žadatel mohl 
podat žádost způsobem, který splňoval náležitosti podání ve smyslu zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a 
bylo z něj patrné, co žádá nebo čeho se domáhá (viz ustanovení § 45 odst. 1 
správního řádu). Tento způsob však v praxi mnohdy vedl k situaci, kdy z žádosti 
nebylo zřejmé, o co žadatel žádá nebo čeho se domáhá, případně žádost 
neobsahovala potřebné náležitosti tak, aby bylo možné ji věcně posoudit a vydat 
rozhodnutí. Správní orgán tak mnohdy musel v souladu s ustanovením § 64 odst. 1 
písm. a) správního řádu správní řízení přerušit a vyzvat žadatele k odstranění 
nedostatků podané žádosti. Tímto tak docházelo k celkovému prodloužení doby 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAWDF5ZNZ)



vydání meritorního rozhodnutí o žádosti a v neposlední řadě také ke zvýšení 
administrativní zátěže správního orgánu.  
 

1.4. Identifikace dotčených subjektů 
 

- Ministerstvo zdravotnictví 
- pověřené organizace ve smyslu ustanovení § 2 písm. l) zákona č. 95/2004 Sb. 
- žadatelé o započtení odborné praxe, popřípadě její části podle § 5 zákona č. 

95/2004 Sb.  
 

1.5. Popis cílového stavu 
 
Cílem předkládaného návrhu je předně zjednodušit a zrychlit správní řízení 
o žádostech o započtení odborné praxe, popřípadě její části podle ustanovení § 5 
zákona č. 95/2004 Sb. Žadatel tak bude mít k dispozici jasné instrukce k podání 
žádosti, a to včetně výčtu všech náležitostí a popisu situací, kdy je žadatel oprávněn 
žádost podat. Tyto údaje pak budou v podobě právního předpisu veřejně dostupné.  
 
Předpokládáme, že zveřejněním předmětné vyhlášky (respektive tedy i zveřejněním 
vzorů příslušných žádostí) dojde ke snížení chybovosti v podávání žádostí, což ve 
svém důsledku povede k celkovému zrychlení správního řízení a ke snížení 
administrativní zátěže správních orgánů. 
 

1.6. Zhodnocení rizika 
 

V případě nepřijetí předkládaného návrhu vyhlášky nebude naplněno zákonné 
zmocnění ustanovení § 37 odst. 1 písm. t) zákona č. 95/2004 Sb. a v praxi budou 
nadále přetrvávat problémy spojené s chybně podanými žádostmi.  
 

2. Návrh variant řešení, vyhodnocení nákladů a přínosů a stanovení pořadí 
variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
 

Varianta 0 
 

V praxi jsou již nyní předmětné vzory žádostí využívány, neboť jsou zpřístupněny na 
webové stránce Ministerstva zdravotnictví týkající se evidence zdravotnických 
pracovníků (https://ezp.mzcr.cz/). Nulovou variantou nevznikají subjektům žádné 
přímé ani nepřímé náklady. 
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Varianta 1 
 
Tato varianta představuje předkládaný návrh vyhlášky, kdy ve své podstatě dochází 
jen ke zpřesnění vzorů předmětných žádostí v souladu s ustanovením § 5 odst. 16 až 
18 zákona č. 95/2004 Sb. Hlavním přínosem bude zjednodušení a zrychlení 
správního řízení o předmětných žádostech a tím i snížení administrativní zátěže 
správního orgánu. Ani v tomto případě nevznikají subjektům žádné přímé ani 
nepřímé náklady, neboť vzory žádostí budou zpřístupněny a jejich případné použití 
bude stejně jako doposud. 
 
Výběr varianty 
 
V návaznosti na výše uvedené je předkladatelem vybrána varianta 1 předkládaného 
návrhu vyhlášky o stanovení vzoru žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její 
části podle § 5 zákona č. 95/2004 Sb.  
 

3. Implementace doporučené varianty a vynucování 
 

Za implementaci navrhované regulace odpovídá v rámci své působnosti Ministerstvo 
zdravotnictví.  
 

 
4. Přezkum účinnosti regulace  

 
Přezkum účinnosti navrhované právní úpravy po jejím zavedení do praxe bude 
provádět Ministerstvo zdravotnictví. Při této činnosti se bude vycházet mimo vlastní 
praxe též z podnětů pověřených organizací podle zákona č. 95/2004 Sb. 
 

5. Konzultace a zdroje dat  
  

Při přípravě předkládaného návrhu vyhlášky Ministerstvo zdravotnictví vycházelo 
zejména z vlastních zkušeností jakožto správního orgánu prvního stupně pro vedení 
správních řízení o předmětných žádostech.  
  

6. Kontakt na zpracovatele RIA 
 
Mgr. Barbora Poláková 
vedoucí oddělení uznávání kvalifikací 
Odbor vědy a lékařských povolání 
e-mail: barbora.polakova@mzcr.cz 
tel: 224 972 740 
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