
  III. 

Odůvodnění 

 

OBECNÁ ČÁST 

 

I. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích 

hlavních principů 

Návrhem dotčená oblast nebyla doposud právními předpisy upravena. Žadatel 

mohl podat žádost způsobem, který splňoval náležitosti podání dle správního řádu, 

což žadatelům – cizincům způsobovalo v praxi problémy, které vedly ke zvýšení 

administrativní zátěže státní správy, jakož i k prodloužení řízení. Blíže viz bod 1. 

Závěrečné zprávy o zhodnocení dopadů regulace. 

II. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož 

provedení je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu 

vydání 

Předkládaný návrh vyhlášky je předkládán v souladu se zmocňovacím 

ustanovením § 37 odst. 1 písm. t) 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.“). Navrhovaná právní úprava je 

provedena v mezích zákona č. 95/2004 Sb. a respektuje rozsah zákonného 

zmocnění. 

III. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami 

práva Evropské unie 

Podle čl. 1 bodu 19 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU, kterou 

se mění směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací a nařízení (EU) 

č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací 

o vnitřním trhu ("nařízení o systému IMI"), mohou členské státy ve vnitrostátních 

právních předpisech stanovit osvobození od částí specializované lékařské 

odborné přípravy uvedené na seznamu přílohy V bodu 5.1.3 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací, přičemž bude 

toto osvobození stanoveno případ od případu, pokud byla tato část již úspěšně 

ukončena během absolvování jiné specializované odborné přípravy uvedené 

na seznamu přílohy V bodu 5.1.3 této směrnice, za níž odborný pracovník již 

získal odbornou kvalifikaci v jednom z členských států. Členské státy zajistí, že 

poskytnuté osvobození nepřesáhne polovinu minimální délky dotčené 

specializované lékařské odborné přípravy. 

Toto ustanovení bylo do českého právního řádu implementováno zákonem 

č. 126/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné 
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kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a 

některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání 

odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a to 

do ustanovení § 5 odst. 9 zákona č. 95/2004 Sb. Navrhovaná vyhláška je s tímto 

ustanovením v souladu.  

 

Návrh novely vyhlášky je plně slučitelný s právem EU a s obecnými právními 

zásadami práva EU. 

IV. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy 

na státní rozpočet, 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, a dopady na životní prostředí 

 

V praxi jsou již nyní předmětné vzory žádostí využívány, neboť jsou zpřístupněny 

na webové stránce Ministerstva zdravotnictví. Po schválení návrhu vyhlášky 

budou zpřístupněny také v aplikaci týkající se evidence zdravotnických pracovníků 

(https://ezp.mzcr.cz/). Subjektům tak nevznikají žádné přímé ani nepřímé náklady, 

jelikož je na jejich uvážení, zda předmětné vzory využijí. Pokud tak učiní, mohou si 

vzor stáhnout přímo z daných webových stránek. 

 

Blíže viz bod 2. Závěrečné zprávy o zhodnocení dopadů regulace. 

 

Navrhovaná právní úprava nebude mít hospodářské a finanční dopady na státní 

rozpočet a ostatní veřejné rozpočty a ani dopady na podnikatelské prostředí.  

 

Předkládaný návrh nebude mít dopady na rodiny, specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 

menšiny. 

 

Předkládaný návrh též nebude mít dopad na životní prostředí.  

V. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu 

k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

 

Navrhovaná právní úprava nezasahuje do zásady zákazu diskriminace a nebude 

mít dopady na rovnost mužů a žen. 

 

VI. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 

a osobních údajů 

 

Navrhovaná právní úprava nebude zakládat nové a ani měnit stávající zpracování 

osobních údajů a ani jinak nebude zasahovat do ochrany soukromí. V žádostech 
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o započtení odborné praxe, popřípadě její části podle ustanovení § 5 zákona 

č. 95/2004 Sb. je třeba poskytnout Ministerstvu zdravotnictví údaje kvalifikované 

jako osobní. Jde o osobní údaje presumované zákonem č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) - fyzická osoba uvádí 

v předmětných žádostech jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého 

pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. Pro tuto oblast je dostatečná 

ochrana soukromí a osobních údajů obsažena již v samotné obecné úpravě 

správního řízení. Předkládaný návrh vyhlášky nepřináší v souvislosti se správním 

řízením o žádostech § 5 zákona č. 95/2004 Sb. žádná nová rizika pro ochranu 

soukromí a osobních údajů, neboť zpracování osobních údajů nad rámec výše 

uvedených nezakládá. 

 

VII. Zhodnocení korupčních rizik 

 

Navrhovaná právní úprava nebude zakládat korupční rizika a ani podmínky pro 

jejich nárůst. 

 

Návrh stanoví vzor žádosti o započtení odborné praxe, popřípadě její části, podle 

ustanovení § 5 zákona č. 95/2004 Sb. Samotné náležitosti těchto žádostí však 

vycházejí z právní úpravy provedené na úrovni zákona – jde jednak o obecnou 

právní úpravu správního řízení ve správním řádu a dále o některé specifické 

náležitosti žádosti uvedené v zákoně č. 95/2004 Sb. Postup vedení správního 

řízení o těchto žádostech je rovněž upraven správním řádem.  

Lze tedy konstatovat, že samotný návrh nevykazuje žádný vlastní korupční 

potenciál, neboť výslovně přejímá požadavky uvedených zákonů a nestanoví ani 

nikterak nerozvádí žádné skutečnosti nad jejich rámec. Úprava obsažená v návrhu 

pak byla zohledněna ve zhodnocení korupčních rizik prováděného zákona (viz 

důvodová zpráva k návrhu zákona č. 67/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 

95/2004 Sb.). 

 

VIII. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 

Navrhovaná právní úprava nebude mít dopady na bezpečnost a obranu státu. 

 

 

ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K § 1  

 
Stanoví se vzory žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části podle 
ustanovení § 5 odst. 7, podle § 5 odst. 8 a podle § 5 odst. 9 zákona č. 95/2004 Sb.  
 
 
K § 2 
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Navrhuje se, aby vyhláška nabyla účinnosti patnáctým dnem ode dne vyhlášení. 
Delší legisvakanční lhůta není s ohledem na povahu změn potřebná. 
 
K přílohám  
 
Přílohy č. 1 až 4 obsahují vzory žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její 
části podle ustanovení § 5 zákona č. 95/2004 Sb.  
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