
 1 

IV. 
VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 
Návrh vyhlášky o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy 
a specializační vzdělávání (Podle čl. 16 odst. 5 Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení 
dopisem ministra zdravotnictví dne 26. 1. 2018, s termínem pro přijímání připomínek  do 16. 2. 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno 

v následující tabulce) 

  
Připomínkové místo 
 

 
Novelizační 
bod, 
ustanovení 
charakter 
připomínky 
 

 
Znění připomínky 
 
 

Vyhodnocení připomínky 
 

Ministerstva    

Ministerstvo financí    

Kontaktní osobou pro 
vypořádání připomínek je: 
Mgr. Zdeňka Krejčová, tel. 
257042350, 
zdenka.krejcova@mfcr.cz 

 Sděluji Vám, že k návrhu vyhlášky neuplatňuji 
připomínky, pouze doporučuji stanovit účinnost 
vyhlášky konkrétním datem.      

  
Neakceptováno 

 

Ministerstvo průmyslu a 
obchodu 

   

Vypořádáním výše uvedených 
připomínek je pověřena Ing. 
Lucie Gratiasová (tel. č.224 85 
3322, gratiasova@mpo.cz) 

Doporučující 1. K odůvodnění, bod C: doporučujeme 
popsat dopady změny stávající právní 
úpravy na dotčené subjekty - podnikatele, 
v souladu s čl. 14, odst. 1, písm. e) 
Legislativních pravidel vlády 

Akceptováno  

Odůvodnění bude doplněno o skutečnost, že 
náklady, které se snížily na straně státní 
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 správy, se přesunuly na podnikatele - 
akreditovaná zařízení. Zároveň však bude 
zdůrazněno, že se nejedná o náklady na 
základě této novely ale na základě novely 
zákona. 

  2. K textu § 4, odstavci (2) „Vzor certifikátu 
o získání zvláštní odborné způsobilosti je 
uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.“ 
Správně má být „Vzor certifikátu o 
získané zvláštní odborné způsobilosti je 
uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.“ 
Toto znění je v souladu s textem v 
přiloženém návrhu certifikátu. 

Akceptováno 

Slovo „získání“ bude nahrazeno slovem 
„získané“. 

Ministerstvo kultury    

  K § 1 písm. b), návětí § 2 odst. 3, § 4 odst. 2 a 
příloze č. 2 
Doporučujeme certifikát označit v souladu se 
zákonem č. 96/2004 Sb. jako „certifikát o zvláštní 
odborné způsobilosti“, tj. beze slova „získané“, a 
tuto úpravu provést v příslušných ustanoveních 
navrhované vyhlášky [v § 1 písm. b), v návětí § 2 
odst. 3, v § 4 odst. 2] i ve vzoru certifikátu, 
uvedeném v příloze č. 2 k vyhlášce. 
 

Neakceptováno 

Zákon č. 96/2004 Sb. běžně používá slovní 
spojení získat způsobilost např. v § 64. 
Zmocňovací ustanovení v § 90 odst. 2 písm. 
c) toto spojení u zvláštní odborné 
způsobilosti sice nepoužívá, ale u odborné 
způsobilosti ano. Záměr to není. Z důvodu 
konzistentnosti s ostatními ustanoveními 
zákona tedy neakceptujeme. 
 

  K § 2 odst. 1 písm. d), § 2 odst. 4 písm. e) a 
přílohám č. 1 až 3 
V ustanoveních § 2 odst. 1 písm. d) a odst. 4 
písm. e) doporučujeme užívat namísto spojení 

Akceptováno jinak 

Slova „ statutární zástupce“ nahrazena 
slovy „osoba jednající za“.  
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„podpis statutárního zástupce“ spojení „podpis 
statutárního orgánu“, které lépe odpovídá obecné 
úpravě orgánů a jednání právnických osob. Stejně 
tak ve vzorech, uvedených v přílohách č. 1 až 3, 
doporučujeme slova „statutární zástupce“ 
nahradit slovy „statutární orgán“. 
 

 
Předkladatel nezamýšlí, aby doklady o 
vzdělání podepisovali členové statutárních 
orgánů, ale spíše pověření zaměstnanci 
(např. ředitelé). Z toho důvodu se nepřesný 
pojem „statutární zástupce“ vypouští, ale 
nahrazuje se pojmem výše uvedeným, který 
navrhovalo MŠMT a podpořilo v konzultaci 
MSp. 
 

  K § 2 odst. 2 písm. g) a příloze č. 1 
Zatímco dle ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) 
navrhované vyhlášky jsou zvláštní náležitostí 
osvědčení o získané odborné způsobilosti 
k výkonu zdravotnického povolání podpisy 
odborného garanta kurzu a předsedy zkušební 
komise, dle vzoru tohoto osvědčení, uvedeného 
v příloze č. 1, je zvláštní náležitostí osvědčení 
také podpis statutárního zástupce akreditovaného 
zařízení. Doporučujeme sjednotit okruh osob, 
jejichž podpisy mají být na osvědčení uvedeny. 
 

Neakceptováno 

Podpis statutárního zástupce, resp. orgánu 
dle akceptované připomínky, je uveden 
v obecných náležitostech v § 2 odst. 1 písm. 
d), protože figuruje na všech dokladech. 

  K § 2 odst. 3 písm. g) a příloze č. 2 
Zatímco dle ustanovení § 2 odst. 3 písm. g) 
navrhované vyhlášky je zvláštní náležitostí 
certifikátu o získané zvláštní odborné 
způsobilosti podpis odborného garanta kurzu, dle 
vzoru tohoto certifikátu, uvedeného v příloze č. 2, 
je zvláštní náležitostí osvědčení také podpis 
statutárního zástupce akreditovaného zařízení. 
Doporučujeme sjednotit okruh osob, jejichž 
podpisy mají být na certifikátu uvedeny. 

Neakceptováno 

Podpis statutárního zástupce, resp. orgánu 
dle akceptované připomínky, je uveden 
v obecných náležitostech v § 2 odst. 1 písm. 
d), protože figuruje na všech dokladech. 
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  K § 2 odst. 4 písm. e) a příloze č. 3 

Zatímco dle ustanovení § 2 odst. 4 písm. e) 
navrhované vyhlášky jsou zvláštní náležitostí 
diplomu o specializaci podpisy předsedy oborové 
atestační komise a podpis statutárního zástupce 
pověřené organizace, dle vzoru tohoto diplomu, 
uvedeného v příloze č. 3, je zvláštní náležitostí 
osvědčení také podpis blíže neuvedené osoby 
z Ministerstva zdravotnictví České republiky. 
Doporučujeme sjednotit okruh osob, jejichž 
podpisy mají být na diplomu uvedeny, a upřesnit, 
o jakou osobu z Ministerstva zdravotnictví se 
jedná. 
 
 

Neakceptováno - vysvětleno 

Podpis osoby jednající za ministerstvo, je 
uveden v obecných náležitostech v § 2 odst. 
1 písm. d), protože jde o obecnou  
náležitost. 

 
Slova „statutárního zástupce“ pověřené 
organizace nahrazena slovy „osoba 
jednající za“ dle připomínky MŠMT a 
konzultace s MSp. 
 
 

  K příloze č. 1 
V zájmu lepší srozumitelnosti doporučujeme v 
textu „… který úspěšně vykonal(a) závěrečnou 
zkouškou dne …“ nahradit slovo „vykonal(a)“ 
např. slovem „ukončil(a)“. 
 

 
Akceptováno 

  K příloze č. 3 
Ve vzoru diplomu o specializaci doporučujeme 
opravit nesprávně uvedený název nařízení vlády 
č. 31/2010 Sb. („o oborech specializačního 
vzdělávání…“, nikoli „kterým se stanoví 
obory…“). 
 

 Akceptováno 

  K předkládací zprávě 
V předkládací zprávě ve třetím odstavci 
doporučujeme za slova „v ustanovení § 90 odst. 2 

 Akceptováno 
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písm. c)“ doplnit slova „zákona č. 96/2004 Sb.“. 
 

Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy 

   

MŠMT doporučuje zapracovat 
uvedené připomínky.  
Kontakt na oprávněnou osobu k 
vypořádání připomínek: Mgr. 
Olga Slavíčková, odbor 
legislativy (tel.: 234811551, e-
mail: 
olga.slavickova@msmt.cz). 

 1. K materiálu, § 2 odst. 1 písm. d): Podle 
našeho názoru pojem „osoba jednající za“ 
zahrnuje také statutárního zástupce a je tedy 
možné dané ustanovení zjednodušit tak, že se 
slova „podpis zástupce akreditovaného“ nahradí 
slovem „akreditované“. Doporučujeme 
předmětné ustanovení včetně příloh k návrhu 
vyhlášky změnit ve smyslu uvedeném. 

Akceptováno 

 

Slova „ statutární zástupce“ nahrazena 
slovy „osoba jednající za“.  
 

  2. K materiálu, § 2 odst. 4 písm. e): S 
ohledem na předchozí připomínku doporučujeme 
slova „statutárního zástupce pověřené 
organizace“ nahradit slovy „osoby jednající za 
pověřenou organizaci“. Dále lze doporučit 
nahradit slova „prostřednictvím které“ slovy 
„jejímž prostřednictvím“ (vztažné spojení).   

   
Akceptováno 
 
Slova „ statutární zástupce“ nahrazena 
slovy „osoba jednající za“.  
 

Slova „prostřednictvím které“ nahrazena 
slovy „jejímž prostřednictvím“. 

Ministerstvo vnitra    

Osoba pověřená k vypořádání 
připomínek: 
Mgr. Kateřina Golková, email: 
katerina.golkova@mvcr.cz, tel. 
974 817 307 
 

Zásadní  K § 2 odst. 2 písm. f), § 2 odst. 3 písm. f) a § 2 
odst. 4 písm. d):  
 Dle předmětných ustanovení má být 
náležitostí těchto dokladů též razítko 
akreditovaného zařízení či ministerstva. Použité 
formulace jsou však neurčité, a proto 
požadujeme upřesnit, zda se má jednat o úřední 

Vysvětleno  - bude upřesněno i v návrhu 
a odůvodnění 

Akreditovaná zařízení, která na základě § 
52 odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb. vydávají 
osvědčení o získané odborné způsobilosti, 
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razítko ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 352/2001 
Sb., o užívání státních symbolů České republiky 
a o změně některých zákonů.  
 V této souvislosti je nutné vyjasnit povahu 
akreditovaných zařízení a jejich činnosti při 
vydávání dokladů o vzdělání. Je totiž otázkou, 
zda je možno vydávání osvědčení a certifikátu 
považovat za výkon státní správy a v návaznosti 
na to zda lze v důsledku udělení akreditace 
považovat akreditovaná zařízení za právnické 
osoby pověřené výkonem státní správy ve 
smyslu § 2 odst. 1 písm. t) zákona o užívání 
státních symbolů. 
 Dále připomínáme, že ačkoli vodoznak 
malého státního znaku není malým státním 
znakem ve smyslu § 2 odst. 3 a přílohy č. 2 
zákona č. 3/1993 Sb., o státních symbolech 
České republiky, je možno jej nepochybně 
považovat za vyobrazení „zaměnitelné se státním 
znakem“ [viz § 13 odst. 1 písm. d) zákona o 
užívání státních symbolů] a při jeho užívání by 
tedy měla být respektována pravidla užívání 
tohoto státního symbolu. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní. 

 

jehož vzor se stanoví v příloze č. 1 návrhu 
vyhlášky, jsou v současné době převážně 
střední nebo vyšší odborné zdravotnické 
školy, které jsou oprávněni užívat státní 
znak (na razítku i vodotisku) na základě § 2 
odst. 1 písm. r) zákona č. 352/2001 Sb., o 
užívání státních symbolů České republiky a 
o změně některých zákonů. Dále jsou 
akreditovány i jiné subjekty než školy např. 
fakultní nemocnice, soukromí 
poskytovatelé zdravotních služeb v právní 
formě s.r.o. nebo a.s., fyzické osoby, 
Institut postgraduálního vzdělávání ve 
zdravotnictví, státní příspěvková organizace 
nebo Národní centrum ošetřovatelství a 
nelékařských zdravotnických oborů, státní 
příspěvková organizace, univerzity a 
spolky. Tyto subjekty jsou pověřeny 
výkonem státní správy, a mohou tedy užívat 
malý státní znak (na razítku a vodotisku) na 
základě § 2 odst. 1 písm. t) zákona 
č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů 
České republiky a o změně některých 
zákonů. 

 

Akreditovaná zařízení, která na základě § 
64 zákona č. 96/2004 Sb. vydávají certifikát 
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o úspěšném ukončení certifikovaného 
kurzu, jehož vzor se stanoví v příloze č. 2 
návrhu vyhlášky, jsou v současné době 
vyjma středních a vyšších odborných 
zdravotnických škol, všechna výše uvedené 
subjekty. Tyto subjekty jsou pověřeny 
výkonem státní správy, a mohou tedy užívat 
malý státní znak (na razítku a vodotisku) na 
základě § 2 odst. 1 písm. t) zákona 
č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů 
České republiky a o změně některých 
zákonů. 

 

Doklady o vzdělání prokazují způsobilost 
k výkonu zdravotnického povolání v ČR i 
v zahraničí, kde jsou buď automaticky 
uznávány (EU) anebo jsou podkladem pro 
složení aprobační zkoušky (mimo EU). 
Z těchto důvodů je nutné, aby doklady 
vykazovaly znaky, že jsou vydávány 
subjektem, k tomu pověřeným na 
základě rozhodnutí (akreditace) státní 
správy. 

 

 Doporučující K § 2 odst. 1 písm. a): 
Dáváme ke zvážení, zda písmeno a) nebude 

 Neakceptuje se 
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vhodnější z důvodu lepší přehlednosti rozdělit do 
dvou samostatných pododstavců či bodů, aby 
bylo zcela jednoznačné, které údaje se mají 
uvádět u Ministerstva zdravotnictví a které u 
akreditovaného zařízení. Úprava v § 2 by přitom 
měla odpovídat obsahu vzorů jednotlivých 
dokladů o vzdělání v přílohách. 

 

Žádné jiné připomínkové místo 
nepřehlednost nenamítalo. Domníváme se, 
že takto je návrh úpravy přehledný. 

 Doporučující K § 2 odst. 1 písm. b): 
Obecně dáváme ke zvážení, zda je nutné uvádět 
u osob, kterým je doklad o vzdělání vydáván, 
jejich státní příslušnost, tedy zda uvedení tohoto 
údaje je nutné k naplnění účelu jednoznačné 
identifikace osoby, a to zejména s ohledem na 
ochranu osobních údajů.  
Zároveň upozorňujeme, že ve vzoru diplomu o 
specializaci (příloha č. 3) není rubrika státní 
příslušnost uvedena, ačkoli se jedná o obecnou 
náležitost dokladu. 

 

Akceptováno 

 Doporučující K § 2 odst. 1 písm. d): 
 Doporučujeme nahradit zastaralý a již 
nepoužívaný výraz „statutární zástupce“ pojmem 
„statutární orgán“. V případě osoby podepisující 
za ministerstvo pak doporučujeme doplnit, že se 
s ohledem na terminologii správního řádu jedná 
o „úřední osobu“.  
Výše uvedené bude nutno promítnout i v dalších 
ustanoveních navrhované vyhlášky a především 
v jejích přílohách. 

Akceptováno jinak 

 

Slova „ statutární zástupce“ nahrazena 
slovy „osoba jednající za“.  
 
Předkladatel nezamýšlí, aby doklady o 
vzdělání podepisovali členové statutárních 
orgánů, ale spíše pověření zaměstnanci 
(např. ředitelé). Z toho důvodu se nepřesný 
pojem „statutární zástupce“ vypouští, ale 
nahrazuje se pojmem výše uvedeným, který 
navrhovalo MŠMT a podpořilo v konzultaci 
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MSp. 
 

 Doporučující K příloze č. 3 - „Vzor diplomu o specializaci“: 
1. Doporučujeme doplnit podpisy na 
dokladu i o podpis osoby jednající za 
akreditované zařízení, jelikož se jedná o obecnou 
náležitost dokladu dle § 2 odst. 1 písm. d).  
2. Rovněž navrhujeme přeformulovat 
slovosled ve specifikaci držitele diplomu, a to z 
„Datum narození a místo“, na „Datum a místo 
narození“. 

 

Akceptováno částečně - vysvětleno 

 

Diplom o specializaci nevydává 
akreditované zařízení, ale ministerstvo, a to 
je v obecné náležitosti § 2 odst. 1 písm. d) 
uvedeno. 

 

Slovosled upraven.  

 Doporučující K odůvodnění: 
V souvislosti s užitím motivu malého státního 
znaku je v komentáři k § 1 až 3 odkazováno na § 
6 odst. 1 zákona o užívání státních symbolů. 
Upozorňujeme, že citované ustanovení upravuje 
parametry tzv. úředního razítka, nikoli způsob 
užívání malého státního znaku (ten v obecné 
rovině upravuje § 5 zákona o užívání státních 
symbolů) ani jeho vyobrazení (to je upraveno v § 
2 odst. 3 a příloze č. 2 zákona č. 3/1993 Sb., o 
státních symbolech České republiky). 

 Akceptováno 

 

Bude upřesněno i s ohledem na podobnou 
připomínku z MV CR. 

Ministerstvo zemědělství    

V Praze dne 16. května 2018 
Vypracovala: Mgr. Kamila 

Doporučující 1. k § 2 odst. 1 písm. a) 
Doporučujeme za slova „identifikační číslo“ 

  
Akceptováno 
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Brunovská, e-mail: 
kamila.brunovska@mze.cz, tel: 
221 812 014 
 
 

doplnit slovo „osoby“.  
K jednoznačné identifikaci subjektu podle § 24 
písm. c) zákona č. 111/2009 Sb., o základních 
registrech slouží číselný kód – identifikační číslo 
osoby, označovaný zkratkou IČO. 

 Doporučující 2. k přílohám č. 1 a č. 2  
V souvislosti s výše uvedeným doporučujeme v 
přílohách používat zkratku „IČO“, nikoliv IČ. 

 
Akceptováno.  

 Doporučující 3. k § 2 odst. 1 písm. d) a odst. 4 písm. e) a k 
přílohám č. 1, 2 a 3 
Doporučujeme v textu předpisu, včetně příloh 
(týká se všech příloh) používat pojem „statutární 
orgán“.  
Předpokládáme, že předkladatel má na mysli 
toho, kdo právnickou osobu zastupuje ze samé 
podstaty. Nový občanský zákoník mj. v § 163 a 
násl. uvádí, že statutárnímu orgánu náleží obecně 
veškerá působnost, pokud není svěřena jinému 
orgánu, a že člen statutárního orgánu může 
zastupovat právnickou osobu ve všech 
záležitostech. Každé jiné zastupování je od 
tohoto „primárního“ zastoupení odvozené, 
zástupce jedná např. na základě plné moci nebo 
jiného oprávnění. Z tohoto důvodu máme za to, 
že užitý pojem „statutární zástupce“ není vhodný 
a působí zmatečně, a je tedy třeba nahradit ho 
takovým pojmem, který je zaveden občanským 
zákoníkem. 

 
Akceptováno jinak 

 

Slova „ statutární zástupce“ nahrazena 
slovy „osoba jednající za“.  
 
Předkladatel nezamýšlí, aby doklady o 
vzdělání podepisovali členové statutárních 
orgánů, ale spíše pověření zaměstnanci 
(např. ředitelé). Z toho důvodu se nepřesný 
pojem „statutární zástupce“ vypouští, ale 
nahrazuje se pojmem výše uvedeným, který 
navrhovalo MŠMT a podpořilo v konzultaci 
MSp. 
 
 

 Doporučující 4. k § 2 odst. 2, 3 a 4 
Doporučujeme v textu vypustit slovo „uvedení“ 
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a text přiměřeně stylisticky upravit. 
odst. 2: 
a) uvedení období absolvování 
akreditovaného kvalifikačního kurzu, 
d) uvedení dne den vykonání závěrečné 
zkoušky,  
odst. 3: 
c) uvedení počtu počet hodin vzdělávacího 
programu, 
d) uvedení období absolvování vzdělávacího 
programu,  
e) uvedení výčet činností, k nimž absolvent 
certifikovaného kurzu získal zvláštní odbornou 
způsobilost, včetně vymezení činností, které jsou 
poskytováním zdravotní péče, 
 
odst. 4: 
a) uvedení dne den vykonání atestační 
zkoušky, 

Neakceptováno 
 
Žádné jiné připomínkové místo obdobnou 
připomínku neuplatnilo. Domníváme se, že 
takto je návrh právní úpravy konzistentní. 
Pokud bychom vypustili slovo uvedení, 
museli bychom vypustit i slovo označení. 

 
V Praze dne              únor 2018                                                                                                         Podpis 
Vypracoval:              Mgr. Eva Vozábová 
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