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Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

 

 

1. Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 

Návrh nařízení vlády o stanovení výše úhrad za zkoušky lékařů, zubních lékařů a 

farmaceutů a o změně nařízení vlády č. 184/2009 Sb., o stanovení výše úhrad za 

zkoušky, ve znění nařízení vlády č. 225/2011 Sb.  

1.2 Definice problému 

Návrh nařízení vlády má za cíl komplexně upravit problematiku úhrad za zkoušky 

lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v souladu s novelou zákona 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.“).  

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

rozsáhlou změnu specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů. 

Pro lékaře je mimo jiné nově zaveden základní kmen v délce 30 měsíců místo 

dosavadních 24 měsíců, a počet kmenů se navýšil ze  17 na 19. Pro farmaceuty jsou 

nově vymezeny dva základní kmeny. Základní kmen lékárenský v délce 18 měsíců a 

základní kmen technologicko-laboratorní v délce 12 měsíců. 

Po ukončení vzdělávání v základním kmeni lékařů i farmaceutů následuje zkouška. 

Úspěšné vykonání této zkoušky je nezbytným předpokladem pro budoucí přihlášku 

lékaře k atestační zkoušce po ukončení vzdělávání ve vlastním specializovaném 

výcviku a farmaceut dokonce nemůže bez úspěšného vykonání zkoušky po 

základním kmeni ani zahájit vlastní specializovaný výcvik ve vybraném oboru. Po 

úspěšném vykonání této zkoušky získává lékař kompetence vymezené prováděcím 

právním předpisem dle ustanovení § 37 odst. 1 písm. k) zákona č. 95/2004 Sb. 

I vzhledem k této skutečnosti bylo rozhodnuto, že zkouška má mít formálnější 

podobu než před účinností novely zákona č. 95/2004 Sb. a tudíž organizace 
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a provádění této zkoušky, mající za cíl podrobně ověřit znalosti a schopnosti 

uchazeče, bude přinášet vyšší finanční náklady. 

Novela zákona č. 95/2004 Sb. vzhledem k výše uvedenému výslovně zavádí 

propracovanější systém zkoušek po základním kmeni jak pro lékaře, tak farmaceuty, 

který bude náročnější co do organizace a zajištění samotného průběhu zkoušky 

(nová zákonná regulace).  

Zcela nově je zároveň do systému postgraduálního vzdělávání lékaře, zubního 

lékaře a farmaceuta zaveden institut tzv. funkčních kurzů. Cílem vzdělávání ve 

funkčních kurzech je prohloubit znalosti a dovednosti lékaře, zubního lékaře a 

farmaceuta. Vzdělávání ve funkčních kurzech by mělo probíhat v rozmezí od 

1 měsíce do 6 měsíců. Funkční kurz se taktéž ukončuje závěrečnou zkouškou před 

komisí zřizovanou Ministerstvem zdravotnictví. 

Z výše uvedeného plyne, že dosavadní právní úprava obsažená v nařízení vlády 

č. 184/2009 Sb., o stanovení úhrad za zkoušky, v platném znění, již nevyhovuje 

právnímu stavu obsaženému v zákoně č. 95/2004 Sb., ani stávající praxi při 

provádění jednotlivých zkoušek. Z těchto důvodů je nezbytné v rámci RIA zhodnotit 

vhodnou formu zpoplatnění těchto zkoušek (zejména v případě zkoušky po 

absolvování základního kmene a po funkčním kurzu) tak, aby dostatečně motivovala 

uchazeče a zároveň nedůvodně nezatěžovala státní rozpočet náklady za opakování 

zkoušek v důsledku nedostatečné připravenosti uchazečů.  

V souladu se změnami v organizaci aprobačních zkoušek přistoupilo Ministerstvo 

zdravotnictví i k navazující změně úhrad za aprobační zkoušku, kdy jsou původně 

rozdělené platby za jednotlivé písemné testy sloučeny do jedné platby za písemnou 

část zkoušky v odpovídající výši. Vzhledem k tomu, že v tomto případě nedochází ke 

změně celkové výše úhrady, není tato problematika ani řešena v rámci tohoto 

hodnocení RIA. 

Je třeba zdůraznit, že návrh nařízení vlády tak, jak je v této RIA předkládán a 

popisován, se má vztahovat pouze na úhrady za zkoušky pro lékaře, zubní lékaře a 

farmaceuty. Výše úhrad pro nelékařská zdravotnická povolání bude dále regulována 

nařízením vlády č. 184/2009 Sb., ve znění nařízení vlády č. 225/2011 Sb. Novela 

stávajícího nařízení pak zohledňuje novelu zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách 

získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a 
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k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění 

pozdějších předpisů, která s účinností od 1. 9. 2017 zrušila 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. V tomto rozsahu se tedy jedná pouze o legislativně technickou úpravu. 

 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Nařízení vlády č. 184/2009 Sb., o stanovení výše úhrad za zkoušky, ve znění 

nařízení vlády č. 225/2011 Sb. upravuje výši úhrady za: 

- atestační zkoušku 

- závěrečnou zkoušku certifikovaného kurzu 

- aprobační zkoušku podle zákona o podmínkách získávání a uznávání 

odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu 

zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta 

podle zákona č. 95/2004 Sb.,  

a 

- atestační zkoušku 

- aprobační zkoušku 

- zkoušku k vydání osvědčení podle zákona o nelékařských zdravotnických 

povoláních 

podle zákona č. 96/2004 Sb.  

Pokud jde o část týkající úhrad za zkoušky lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, pak 

dle stávající právní úpravy není nijak zpoplatněna zkouška po základním kmeni, 

s tím, že v době, kdy tato zkouška nebyla zpoplatněna, byla koncipována jako méně 

formální zkouška. Po novele zákona č. 95/2004 Sb. došlo ke změně v úpravě této 

zkoušky, a to především s ohledem na to, že nově získá lékař po úspěšném složení 

této zkoušky přesně specifikované kompetence. Proto bylo třeba stanovit nové 
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požadavky na průběh a obsah zkoušky po základním kmeni tak, aby bylo možné 

spolehlivě ověřit, že lékař bude schopen po složení zkoušky svěřené kompetence 

vykonávat.  

Atestační zkouška a závěrečná zkouška certifikovaného kurzu (nově odpovídá 

závěrečné zkoušce nástavbového oboru) jsou dle stávající úpravy shodně 

zpoplatněny částkou 500 Kč, přičemž úhrada za teoretickou část zkoušky je 250 Kč a 

za praktickou část zkoušky 250 Kč. Za první opakování zkoušky je stanovena úhrada 

3 500 Kč, přičemž úhrada za teoretickou část zkoušky činí 2 000 Kč a praktickou část 

zkoušky 1 500 Kč. Za druhé opakování zkoušky je stanovena úhrada ve výši 

5 000 Kč, přičemž úhrada za teoretickou část zkoušky je 3 000 Kč a za praktickou 

část zkoušky je 2 000 Kč.  

Aprobační zkouška je dle stávající úpravy zpoplatněna částkou 7 000 Kč, přičemž 

úhrada za písemný test odborných znalostí činí 1 500 Kč, za písemný test znalostí 

systému zdravotnictví a základů práva činí 1 500 Kč a ústní odbornou zkoušku 

4 000 Kč. Za první opakování aprobační zkoušky je stanovena úhrada ve výši 

10 000 Kč, přičemž úhrada za písemný test odborných znalostí činí 2 000 Kč, za 

písemný test znalostí systému zdravotnictví a základů práva činí 2 000 Kč a ústní 

odbornou zkoušku 6 000 Kč. Za druhé opakování aprobační zkoušky je stanovena 

úhrada ve výši 15 000 Kč, přičemž úhrada za písemný test odborných znalostí činí 

3 000 Kč, za písemný test znalostí systému zdravotnictví a základů práva činí 3 000 

Kč a ústní odbornou zkoušku 9 000 Kč.  

Takto stanovené výše úhrad byly výsledkem konzultačních procesů, které 

předcházely přijetí novely nařízení vlády č. 225/2011 Sb. Za dobu od roku 2011 do 

současnosti lze zhodnotit, že stávající výše úhrad jsou stanoveny tak, že netvoří 

překážku v přístupu k jednotlivým zkouškám a zároveň jsou efektivním způsobem, 

jak zajistit spoluúčast uchazečů na financování zkoušek. Výše úhrady za jednotlivé 

zkoušky je stávající úpravou stanovena tak, že zpravidla nepokrývá veškeré náklady 

na organizaci a zajištění zkoušky, ale jde o paušální částku, kterou se uchazeč 

přiměřeně podílí na úhradě nákladů. Zde je třeba poukázat, že při stanovení výše 

úhrad byla zohledněna jednak mezioborová solidarita uchazečů a dále motivační 

prvek, kdy úhrady za opakování zkoušky jsou vyšší a neúspěšní uchazeči do 

systému hradí více, čímž se podílí na nákladech na zkoušky úspěšnějších uchazečů. 

Toto rozdělení úhrad lze dle dosavadní praxe hodnotit jako vhodné a spravedlivé. Na 
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náhradu nákladů za zkoušky dále jednotlivým pověřeným organizacím poskytuje 

Ministerstvo zdravotnictví úhradu v souladu s Metodikou Ministerstva zdravotnictví 

pro přidělování finančních prostředků ze státního rozpočtu na úhradu nákladů na 

atestační zkoušky a závěrečné zkoušky certifikovaných kurzů podle zákona 

č. 95/2004 Sb., případně dle jednotlivých veřejnoprávních smluv uzavřených 

s pověřenými organizacemi. Úhrady jsou vždy stanoveny jednotnou částkou bez 

ohledu na obor proto, že reálné náklady na jednotlivé zkoušky by jinak bylo třeba 

vyčíslit vždy pro každý obor zvlášť. Zároveň by bylo nezbytné zohlednit i to, že 

součástí zkoušky je i praktická část, která zahrnuje provedení zdravotního výkonu, 

které z hlediska nákladů nelze v různých oborech a často ani v rámci zkoušky 

z jednoho oboru (rozdílný výkon) finančně ohodnotit stejně.  

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Dotčenými subjekty jsou: 

- lékaři a farmaceuti zařazení ve specializační přípravě 

- lékaři, zubní lékaři, farmaceuti se specializovanou způsobilostí ucházející se 

o složení jednotlivých zkoušek dle zákona č. 95/2004 Sb. 

- uchazeči o vykonání aprobační zkoušky za účelem uznání způsobilosti k výkonu 

povolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta 

- poskytovatelé zdravotních služeb 

- Ministerstvo zdravotnictví 

- pověřené organizace ve smyslu zákona č. 95/2004 Sb. 

- stavovské organizace 

1.5 Popis cílového stavu 

Návrh si klade za cíl komplexně upravit výši úhrad za zkoušky lékařů, zubních lékařů 

a farmaceutů. K stávající právní úpravě regulující výši úhrad za atestační zkoušku, 

závěrečnou zkoušku nástavbového oboru a aprobační zkoušku podle zákona 

č. 95/2004 Sb., které jsou již zpoplatněny dle dosavadní právní úpravy a výše úhrady 

se u nich nemění, je nezbytné nastavit vhodným způsobem zpoplatnění za zkoušky 

po základním kmeni a za závěrečnou zkoušku funkčního kurzu.  

1.6 Zhodnocení rizika 
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Bez přijetí předpokládaného právního předpisu není možné požadovat úhradu od 

uchazečů o zkoušku po ukončení základního kmene a funkčního kurzu. Vzhledem 

k existenci zákonné právní úpravy, by tak byly veškeré náklady spojené s touto 

zkouškou hrazeny ze státního rozpočtu. To platí i v případech opakovaných zkoušek, 

které následují po prvním neúspěšném pokusu, a jejich náklady by měly jít více k tíži 

uchazeče.  

Navržená právní úprava nesmí směřovat k tomu, aby lékaři a farmaceuti ve 

specializační přípravě vyhodnotili částky vyměřené jako úhradu za zkoušku po 

absolvování základního kmene jako vysokou a volili možnost specializačního 

vzdělávání v jiné zemi EU. Především z toho důvodu není zpoplatněna samotná 

zkouška po ukončeném vzdělávání v základním kmeni, ale až opravné pokusy. 

Právě v souvislosti s tím, aby se výše úhrad za zkoušky nestala záminkou 

k zvýšenému množství odcházejících lékařů a zubních lékařů do zahraničí, rozhodlo 

se Ministerstvo zdravotnictví ponechat u všech dosavadních zkoušek již zavedenou 

výši úhrad. 

2. Návrh variant řešení 

V rámci hodnocení variant se předkladatel zaměřuje především na vhodnost 

zpoplatnění nových, zákonem č. 95/2004 Sb. upravených zkoušek a následně na 

poměr výše úhrady mezi státním rozpočtem (dotace MZ) a samotným uchazečem za 

vykonání této zkoušky, a to jak v případě prvním, tak v případě jejích opakování. 

Varianty řešení jsou shodně navrženy jak pro zkoušku po absolvování základního 

kmene, tak pro zkoušku po funkčním kurzu. 

Varianta nulová – zkouška není pro uchazeče zpoplatněna 

V rámci této varianty nejsou na uchazeče ani u jednoho z pokusů o splnění zkoušky 

přenášeny náklady s ní spojené. Veškeré výdaje jsou pověřeným institucím hrazeny 

ze státního rozpočtu prostřednictvím dotace Ministerstva zdravotnictví. 

Varianta 1 – Shodný způsob zpoplatnění zkoušky jako v případě atestační zkoušky 

Navržená varianta umožňuje uchazeči vykonat první pokus se symbolickou 

spoluúčastí ve výši 500 Kč, tedy obdobně jako je tomu v případě atestační zkoušky či 

zkoušky nástavbového oboru. V případě nesplnění je pro něj ovšem již první 

opakování zatíženo poplatkem ve výši 3 500 Kč a druhé, případně třetí opakování 

(možnost třetího opakování platí pouze pro zkoušky po základním kmeni) poté 
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poplatkem 5 000 Kč. Navržené částky vycházejí s ohledem na obdobnou strukturu a 

celkovou finanční náročnost této zkoušky z výše úhrad stanovené pro jiné druhy 

zkoušek (atestační, nástavbového oboru). 

Varianta 2 – Zpoplatnění všech pokusů o vykonání zkoušky po absolvování 

základního kmene. 

Navržená varianta přenáší veškeré náklady spojené s vykonáním zkoušky přímo na 

uchazeče. Činí tak přitom bez ohledu na to, zda se jedná o první či opakovaný 

pokus. Uchazeč je tak povinen uhradit za účelem vykonání zkoušky 5 000 Kč 

u kteréhokoliv z pokusů. 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů jednotlivých variant řešení 

Jednotlivé varianty řešení jsou hodnoceny z hledisek uvedených dále, přičemž 

v závislosti na schopnosti působit očekávané následky (naplnit stanovené cíle) jsou 

jim přiděleny vždy 0-2 body.   

a) motivace uchazeče k absolvování zkoušky v prvním termínu 

b) přiměřenost zpoplatnění zkoušky pro uchazeče s ohledem na počet opakování 

c) dopady na státní rozpočet 

Varianta nulová – zkouška není pro uchazeče zpoplatněna 

Navržené řešení nijak nemotivuje uchazeče k úspěšnému vykonání zkoušky 

v prvním termínu, neboť i další opakování pro ně nejsou zpoplatněna. Z tohoto 

hlediska je proto třeba hodnotit tuto variantu jako nedostatečnou a není ji udělen 

žádný bod. 

Tuto variantu nelze považovat za vhodnou ani z hlediska přiměřenosti přenosu 

nákladů v závislosti na počtu opakování. Je žádoucí, aby neúspěšný uchazeč, který 

se nedostatečně připravil na první zkoušku, nesl alespoň část nákladů na vykonání 

opakovaných pokusů. Tak tomu v tomto případě není a navržené variantě proto ani 

v tomto případě nelze přidělit žádný bod. 

Státní rozpočet bude prostřednictvím kapitoly Ministerstva zdravotnictví zatížen 

veškerými náklady na provedení zkoušek, které jsou přitom z velké části v zájmu 

uchazeče. Vzhledem k tomu, že se jedná o cca 1 000 zkoušek ročně, budou náklady 
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státního rozpočtu pouze za účelem provedení zkoušek přibližně 5 mil. Kč. Z tohoto 

hlediska nelze navržené variantě přidělit žádný bod. 

Varianta 1 – Shodný způsob zpoplatnění zkoušky jako v případě atestační zkoušky 

Tento způsob zpoplatnění vhodným způsobem motivuje uchazeče k absolvování 

příslušné zkoušky v prvním možném termínu, neboť každé další opakování je 

zpoplatněno vyšší částkou. Tato praxe je přitom dlouhodobě aplikována i v případě 

atestačních zkoušek a lze ji považovat za vyhovující. Z toho důvodu se tomuto řešení 

přidělují 2 body. 

Stejně tak je možné pozitivně hodnotit toto řešení ve vztahu k přiměřenosti 

zpoplatnění. Je nutno poukázat částečně na veřejný zájem na dostatku lékařů, 

zubních lékařů a farmaceutů příslušných odborností a částečně osobní zájem na 

vykonávání zvoleného povolání (a odbornosti) uchazečů. Proto se jako žádoucí jeví 

právě nízké zpoplatnění prvního absolvování zkoušky se zvyšující se mírou 

spoluúčasti v případě opakování. Z tohoto hlediska se tomuto řešení přidělují 2 body. 

Na státní rozpočet je přenášena většina nákladů především z toho důvodu, že 

v majoritním počtu případů jsou zkoušky vykonány na první pokus. Lze nicméně 

dovodit, že tyto náklady jsou přiměřené, neboť je v zájmu státu, aby úspěšní 

uchazeči pokračovali v poskytování zdravotních služeb. Navrženému řešení se 

přiděluje 1 bod. 

Varianta 2 – Zpoplatnění všech pokusů o vykonání zkoušky po absolvování 

základního kmene 

Navržená varianta má obdobný motivační faktor jako varianta 1. Každé opakování 

významně finančně zatěžuje uchazeče a je pro něj proto žádoucí úspěšně 

absolvovat zkoušku zcela bez opakování. Variantě se přidělují 2 body. 

Navržené řešení nelze považovat za přiměřené. Stát by měl jako garant zdravotní 

péče zajišťovat dostatečný počet odborníků, přičemž nedůvodně vysokým zatížením 

při zkouškách je zvyšována již nyní se projevující motivace k odcházení do jiných 

zemí EU. Jako nepřiměřené se toto řešení jeví i ve vztahu k dosavadní praxi 

u ostatních zkoušek obdobného charakteru (atestační, nástavbového oboru). 

Variantě se nepřiděluje žádný bod. 
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Státní rozpočet je zatížen zcela minimálně v případě zkoušek v některých oborech, 

v nichž náklady mohou převýšit cenu 5 000 Kč. Z toho důvodu se varianta hodnotí 2 

body. 

4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Varianta nulová nezískala v rámci hodnocení žádný bod. Varianta 1 získala 5 bodů a 

varianta 2 body 4.  

Z hlediska naplnění požadavků na výsledné řešení se jako nejvýhodnější pro 

řešení stanovení úhrady za zkoušky po absolvování základního kmene a po 

ukončení funkčního kurzu jeví realizace prostřednictvím varianty 1, tedy 

shodně jako v případě atestační zkoušky. 

S ohledem na provedené konzultace (viz bod 7 této RIA) bylo rozhodnuto, že 

v případě zkoušky po absolvování základního kmene nedojde ke zpoplatnění 

prvního pokusu ve výši 500 Kč, jak plyne z navržených variant. Toto řešení 

nemá vliv na jejich hodnocení a vychází především z dosavadní praxe, kdy tyto 

zkoušky nebyly vůbec zpoplatněny. Pakliže se při přezkumu účinnosti regulace 

ukáže toto řešení jako nefunkční, přikročí předkladatel k revizi předkládaného 

nařízení vlády. 

5. Implementace doporučení varianty a vynucování 

Za implementaci regulace bude odpovědné Ministerstvo zdravotnictví. V případě 

neuhrazení úhrady za zkoušku není možné se zkoušky zúčastnit. 

6. Přezkum účinnosti regulace 

Přezkum účinnosti regulace bude provádět Ministerstvo zdravotnictví. Při této 

činnosti bude vycházet z podnětů odborné zdravotnické veřejnosti (odborné 

společnosti sdružené v ČLS JEP, poskytovatelé zdravotních služeb, stavovské 

organizace, univerzity a další), které vycházejí z praktické aplikace nového nařízení 

vlády o výši úhrad za zkoušky lékařů, zubních lékařů a farmaceutů. Zdrojem 

informací o účinnosti navrhované regulace budou pro ministerstvo zdravotnictví také 

výsledky z vlastní prováděné kontrolní činnosti.  

7. Konzultace a zdroje dat 

Návrh byl připravován Ministerstvem zdravotnictví, které využilo interní zdroje dat, a 

to především statistiky vedené ke zkouškám, které jsou zpoplatněny i dle stávající 
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právní úpravy. Konzultační proces k návrhu nového nařízení vlády o výši úhrad za 

zkoušky lékařů, zubních lékařů a farmaceutů běžel souběžně již s přípravou návrhu 

zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb. Ministerstvo zdravotnictví návrh 

nového nařízení vlády konzultovalo s Českou lékařskou komorou a upravilo jej 

kompromisním způsobem vůči jejímu návrhu. Výše úhrad byla taktéž konzultována 

se zástupci pověřených organizací Ministerstva zdravotnictví a univerzitami. Návrh 

byl taktéž konzultován na společném jednání Ministerstva zdravotnictví, univerzit a 

představitelů organizací zastupujících mladé zdravotnické pracovníky. Ministerstvo 

zdravotnictví věnovalo velkou pozornost právě názoru organizací zastupujících 

lékaře a farmaceuty v předatestační přípravě požadujících, aby stejně jako doposud 

nebyla zkouška po základním kmeni zpoplatněna. Ministerstvo zdravotnictví tento 

návrh považuje za důvodný a rozhodlo se zpoplatnit pouze opakované pokusy 

u zkoušky po základním kmeni, aby nebyla zvýšená finanční zátěž pro úspěšné 

lékaře a farmaceuty ve specializační přípravě. 

 

8. Kontakt na zpracovatele  

Mgr. Zbyněk Podhrázký 

Ředitel odboru vědy a lékařských povolání 

Tel: 224 972 602 

Zbynek.Podhrazky@mzcr.cz 
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