
   III. 

 

ODŮVODNĚNÍ 

Obecná část 

 

I. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích 

hlavních principů 

Dne 1. 7. 2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 95/2004 Sb., která provádí 

rozsáhlou změnu specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů. 

Tímto zákonem nově upravené zkoušky (zkouška po základním kmeni a zkouška 

funkčních kurzů) dosud nejsou regulovány co do výše stanovení úhrady za jejich 

vykonání. Není-li výše úhrady za nově upravené zkoušky stanovena, není možné 

od uchazečů poplatek za jejich vykonání vybírat. Je proto nezbytné především 

stanovit výši úhrad za nově upravené zkoušky dle novely zákona č. 95/2004 Sb. 

K tomu je vláda zmocněna na základě zmocňovacího ustanovení § 37 odst. 2 

zákona č. 95/2004 Sb.  

 

Navrhovaná právní úprava přitom vychází především ze stávající právní úpravy, 

jejíž principy byly v praxi ověřeny a vyhodnoceny jako vhodné a efektivní způsoby 

regulace. Hlavním principem pro stanovení výše úhrad za nově upravené zkoušky 

je proto analogie se stávající právní úpravou. Dále byly zohledněny požadavky 

organizací zastupujících dotčené subjekty (především mladé lékaře) a bylo 

rozhodnuto, že zkouška po základním kmeni bude zpoplatněna až v případě 

opakovaných pokusů.  

 

 

II. 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 zákonem č. 95/2004 Sb. a je v souladu se 

zmocňovacím ustanovením § 37 odst. 2 tohoto zákona.  

 

III. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské 

unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými 

právními zásadami práva Evropské unie 

Problematika návrhu nařízení vlády se dotýká směrnice Evropského Parlamentu 

a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací. Toto 

nařízení ji ovšem netransponuje. Směrnice je transponována samotným zákonem 

č. 95/2004 Sb., k jehož provedení je předkládáno toto nařízení. Nařízení je s ní 

tedy plně slučitelné. 
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IV. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho 

změny 

Platný právní stav, kdy jsou upraveny úhrady pouze za zkoušky atestační, 

nástavbového oboru a aprobační, je již nevyhovující, především proto, že novelou 

zákona č. 95/2004 Sb., byly nově upraveny další dvě zkoušky (zkouška po kmeni 

a zkouška funkčního kurzu), pro které je nezbytné stanovit výši úhrady. Dále 

došlo k drobné změně v koncepci aprobační zkoušky. Platná právní úprava se 

zároveň jeví jako vhodná, pokud jde o nastavení výše úhrad za jednotlivé 

zkoušky. Proto se při stanovení výše úhrad u nových zkoušek vyšlo ze stávající 

právní úpravy – k tomu podrobněji viz kapitola 2. Návrh variant řešení Závěrečné 

zprávy z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA). 

 

Pokud jde o formu, v současné době je úhrada za zkoušky lékařů, zubních lékařů 

a farmaceutů upravena v nařízení vlády č. 184/2009 Sb., o stanovení úhrad za 

zkoušky, ve znění nařízení vlády č. 225/2011 Sb. společně s úhradami za 

zkoušky pro nelékařská zdravotnická povolání. Oba zákony (zákon č. 95/2004 Sb. 

i 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), 

na základě kterých bylo nařízení vlády vydáno, byly přijaty ve stejném roce 2004 

a měly stejnou koncepci. Z tohoto důvodu měly tehdy společnou úpravu 

prováděcích právních předpisů, nejen nařízení ale i vyhlášek. V současné době 

jsou oba zákony podstatně novelizovány a je praktičtější stanovit pro každý zákon 

samostatné prováděcí právní předpisy, jak z hlediska uživatelského, tak 

z hlediska legislativní tvorby. 

 

Podrobněji k platnému právnímu stavu viz kapitola 1.3 Závěrečné zprávy 

z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA). 

 

 

V. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní 

úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty a na 

podnikatelské prostředí ČR, 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 

Navrhované nařízení bude mít oproti současnému stavu zanedbatelný dopad na 

státní rozpočet. Ke změně oproti současnému stavu dojde pouze u dvou nově 

upravených zkoušek (zkouška po základním kmeni a závěrečná zkouška 

funkčního kurzu), jinak se výše úhrad nemění. Při předpokládaném počtu 1 000 

zkoušek ročně budou dopady na státní rozpočet v řádu jednotek milionů Kč.  
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Podrobněji viz kapitola 3. Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace podle 

obecných zásad (RIA). 

V souvislosti s přijetím navrhované právní úpravy se též nepředpokládají žádné 

sociální dopady, dopady na životní prostředí, ani dopady na podnikatelské 

prostředí. Nově sice bude zpoplatněna zkouška po ukončení vzdělávání 

v základním kmeni, kterou skládají především mladí lékaři, ale až po praxi trvající 

30 měsíců (a farmaceuti po praxi 12, resp. 18 měsíců). S ohledem na to, že 

zkouška bude zpoplatněna až v případě neúspěchu, tzn. že první pokus zůstává 

nezpoplatněný, a s ohledem na to, že zkoušku skládá lékař (a farmaceut), který je 

již delší dobu ekonomicky aktivní, nelze ani zde předpokládat žádné sociální 

dopady.  

 

VI. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve 

vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Návrh nařízení neobsahuje žádný požadavek, kvůli kterému by mohl být 

konstatován rozpor se zásadou zákazu diskriminace. Návrh se nedotýká 

problematiky rovnosti mužů a žen.  

 

VII. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně 

soukromí a osobních údajů 

Navrhovaná právní úprava nemá vliv na ochranu soukromí a osobních údajů. 

 

VIII. Zhodnocení korupčních rizik 

V rámci příprav novely zákona č. 95/2004 Sb. byla vyhodnocovaná i možná 

korupční rizika související s tímto zákonem a jeho prováděcími právními předpisy. 

Korupční rizika tkvící v úplatnosti členů zkušebních komisí za účelem získání 

neoprávněného prospěchu spočívajícího v úspěšném složení zkoušky bez 

prokázání potřebných znalostí, jsou shodná u zkoušek za úhradu i bez úhrady. Se 

samotným nařízením vlády o stanovení výše úhrad za zkoušky lékařů, zubních 

lékařů a farmaceutů tedy nejsou spojena žádná korupční rizika. Ministerstvo 

zdravotnictví se proto zaměří na minimalizaci korupčních rizik při tvorbě právních 

předpisů, které regulují průběh zkoušky samotné.  

 

IX. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Návrh nařízení vlády nemá negativní dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 
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Zvláštní část 

K ČÁSTI PRVNÍ 

K § 1  

Ustanovení vymezuje předmět úpravy nařízení vlády. Taxativně uvádí typy zkoušek, 

za které stanoví výši úhrad. 

K § 2 

Ustanovení určuje výši úhrad pro zkoušky nebo opakované zkoušky vymezené v § 1. 

Při určení výše úhrad za zkoušky, které nebyly dotčeny novelou zákona č. 95/2004 

Sb., zákonem č. 67/2017 Sb., tj. atestační zkoušku a aprobační zkoušku ponechává 

Ministerstvo zdravotnictví výši úhrad platných dle stávajícího nařízení vlády 

č. 184/2009 Sb. Pokud jde o stanovení výše úhrad za závěrečnou zkoušku 

nástavbového obou, která se se změnou systému vzdělávání nahradila dřívější 

závěrečnou zkoušku certifikovaného kurzu, ponechává se stejná výše úhrady dle 

stávajícího nařízení vlády č. 184/2009 Sb. 

Pro zkoušky, které byly upraveny na základě novely č. 67/2017 Sb. nově, tj. zkoušku 

po ukončeném vzdělávání v základním kmeni a závěrečnou zkoušku funkčního 

kurzu, se stanoví výše úhrad analogicky s výší úhrad za stávající zkoušky s tím, že 

s ohledem na výše uvedené důvody není zpoplatněna samotná zkouška po 

základním kmeni, ale pouze její opakovaní.  

Zohledněn je tak motivační stimul k úspěchu při prvním pokusu o složení zkoušky.  

Ministerstvo zdravotnictví se rozhodlo ponechat výši úhrad v zavedené podobě také 

z důvodu, aby se vyšší poplatky za zkoušky nestaly zástupným důvodem k odchodu 

lékařských zdravotnických pracovníků do zahraničí. 

K § 3 

Ustanovení navazuje na změny ve struktuře aprobační zkoušky podle ustanovení 

§ 34 zákona č. 95/2004 Sb. Dosud se platil každý písemný test zvlášť, nyní se oba 

písemné testy považují za jednu část zkoušky. 

 

K ČÁSTI DRUHÉ 

K § 4 

Předmětné ustanovení upravuje změny v současně platném a účinném nařízení 

vlády č. 184/2009 Sb., o stanovení výše úhrad za zkoušky, a to v návaznosti na 

vydání nového nařízení vlády a v návaznosti na novelu zákona č. 96/2004., zákon 
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č. 201/2017 Sb., kterou se s účinností od 1. 9. 2017 zrušily zkoušky k vydání 

osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, a výkon 

povolání bez odborného dohledu se tedy nadále nepodmiňuje získáním osvědčení 

k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (tzv. registrací), 

tj. prokázáním celoživotního vzdělávání a výkonem povolání v zákonem stanoveném 

rozsahu.  

 

 

K ČÁSTI TŘETÍ 

K § 5 

Navrhuje se účinnost nařízení patnáctým dnem po jeho vyhlášení. Délka 

legisvakance je pro přizpůsobení se tomuto nařízení dostatečná. 
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