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V. 

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 

návrh vyhlášky o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části (Podle čl. 16 odst. 5 Legislativních pravidel vlády 

byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví  

dne 27. 2. 2018, s termínem pro přijímání připomínek  do 20. 3. 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce) 

  

Připomínkové místo 

 

 

Novelizační 

bod, 

ustanovení 

charakter 

připomínky 

 

 

Znění připomínky 

 

 

Vyhodnocení připomínky 

 

Ministerstva    

Ministerstvo financí    

  Sděluji Vám, že k návrhu vyhlášky neuplatňuji 

připomínky, pouze doporučuji stanovit datum 

nabytí účinnosti vyhlášky konkrétním datem. 

  

Neakceptováno, takto stanovené datum 

účinnosti vyhovuje MZ lépe. 

 
 

Ministerstvo průmyslu a 

obchodu 
   

Ing. Ivana Fedyszynová email: 

fedyszynova@mpo.cz 

 

 
K návrhu vyhlášky: 

1. V nadpisu vyhlášky je třeba slova „ze dne 

……2018“ nahradit slovy „ze dne ….. 2018“. 

Písmo nemá být tučné /viz čl. 33 odst. 1 písm. a) 

legislativních pravidel vlády/. 

 

Akceptováno 

 
 

K návrhu materiálu, k závěrečné zprávě RIA:  

2. V hodnocení RIA i v důvodové zprávě je 
Akceptováno 
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uvedeno, že předmětné vzory žádostí jsou již 

využívány, a to díky jejich zveřejnění na webové 

stránce MZDr týkající se evidence 

zdravotnických pracovníků. Na odkazované 

stránce je, co se týče oblasti započtení odborné 

praxe lékařských zdravotnických pracovníků, 

dostupný pouze jediný z formulářů. 

Doporučujeme proto upravit závěrečnou zprávu 

RIA i odůvodnění tak, aby reflektovaly aktuální 

dostupnost uvedených formulářů. 

Odůvodnění i zpráva z hodnocení dopadů 

regulace upravena. V současné chvíli jsou 

předmětné vzory dostupné pouze na 

webové stránce MZ, v aplikaci evidence 

zdravotnických pracovníků budou 

zveřejněny po schválení návrhu předmětné 

vyhlášky, a to z důvodu pracnosti a finanční 

náročnosti provádění změn v aplikaci. 

 
 

K obálce: 

3. V názvu materiálu upozorňujeme na 

překlep ve slově „započtení“. 

Akceptováno 

Ministerstvo dopravy 
 

 
 

Mgr. Magdaléna Nagyová 
 

K přílohám návrhu vyhlášky: 

Ve vzorech všech tří žádostí doporučujeme ve 

druhém řádku za slovo „místo“ doplnit dvojtečku.   

Akceptováno 

 
 

K obecné část odůvodnění: 

K části VI.: 

Doporučujeme dopracovat část VI. – zhodnocení 

dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně 

soukromí a osobních údajů. S ohledem na věcný 

obsah navrhované vyhlášky dle našeho názoru 

nestačí proklamativně stanovit, že „navrhovaná 

právní úprava nebude zakládat nové a ani měnit 

stávající zpracování osobních údajů a ani jinak 

nebude zasahovat do ochrany soukromí“. Naopak 

je nutné explicitně konstatovat, zda návrh 

právního předpisu zakládá nějaké nové 

zpracování osobních údajů; pokud ano, je třeba 

uvést jeho základní parametry: specifický účel, 

Akceptováno 

 

Odůvodnění doplněno. 
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kategorie zpracovávaných osobních údajů, 

veřejnost zpracování, jeho částí nebo výstupů ze 

zpracování a lhůty pro uchování osobních údajů. 

 

 
 

 

K části VII.: 

Doporučujeme část VII.– zhodnocení korupčních 

rizik zpracovat dle metodiky hodnocení 

korupčních rizik (Corruption Impact Assessment) 

Úřadu vlády České republiky (viz bod 3.2.3. 

uvedené metodiky). 

Akceptováno.  

Odůvodnění v  části VII doplněno. 

Ministerstvo obrany 
 

 
 

 
 

1. K názvu vyhlášky 

Doporučujeme v názvu vyhlášky nahradit slovo 

„popřípadě“ slovem „nebo“.  

Odůvodnění: 

Název právního předpisu by měl být jednoznačný 

a výstižný, což slovo „popřípadě“ nesplňuje. 

Navíc nadpis přílohy č. 1 k návrhu vyhlášky zní: 

„Žádost o započítání odborné praxe nebo její 

části“. 

Neakceptováno. Toto slovo se používá ve 

zmocňovacím ustanovení a § 5 odst. 8, 9 a 

10 zákona. Stejně tak toto slovo je použité i 

ve Směrnici Evropského parlamentu a Rady 

2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání 

odborných kvalifikací. Proto by se použitím 

jiného slova ve vyhlášce stejně nic 

neupřesnilo, i když souhlasíme s názorem, 

že jednoznačnější je slovo „nebo“. 

Nadto máme za to, že by v prováděcích 

právních předpisech měla být zachována 

terminologie zákona. 

 
 

2. K přílohám č. 1 až 4 

Doporučujeme sjednotit terminologii zejména v 

nadpisech příloh (formulářů), neboť jak je 

uvedeno v předchozím bodě, v příloze č. 1 se 

uvádí v nadpisu slovo „nebo“, ale v nadpisech  

Akceptováno. Slovo „započítání“ 

v přílohách návrhu vyhlášky bude 

nahrazeno slovem „započtení“ v souladu se 

zmocňovacím ustanovením a návrhem 
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dalších příloh slovo „popřípadě“. Dále se v 

nadpisech příloh vyskytuje slovo „započítání“, 

ale v názvu vyhlášky včetně prováděného 

zákonného zmocnění v § 37 odst. 1 písm. t) je 

uvedeno slovo „započtení“.  

Upozorňujeme rovněž na chybějící dvojtečky za 

tučnými nadpisy ve formulářích v některých 

případech a v příloze č. 4 bodě 1.1 doporučujeme 

odstranit písmeno „o“. 

vyhlášky, na některých místech doplněny 

dvojtečky a odstraněno slovo „o“. 

 

Ministerstvo vnitra 
   

Osoba pověřená k vypořádání 

připomínek: 

Mgr. Lucie Jakubčíková, e-

mail: 

lucie.jakubcikova@mvcr.cz, tel. 

974 817 346 

 
 Připomínky legislativně technické a 

formálního charakteru: 

 

K přílohám: 

1. Doporučujeme držet se ustálené 

legislativní praxe a slova „jméno, příjmení“ 

nahradit slovy „jméno, popřípadě jména a 

příjmení“. 

Neakceptováno. Jsme si vědomi toho, že 

některé právní předpisy tuto konstrukci 

obsahují např. zákoník práce. Správní řád 

ale nikoli. Domníváme se, že použití 

jednotného čísla jméno a příjmení, nebrání 

uvedení více jmen nebo více příjmení jedné 

osoby (čl. 40 odst. 5 LPV). 

 
  2. Slova „Adresa trvalého bydliště“ jsou 

nepřesná a neodpovídají tomu, co by v žádosti 

mělo být uvedeno na základě správního řádu, na 

nějž je v návětí § 5 odst. 16 a 17 odkazováno. 

Navrhujeme proto použít např. slova „Adresa 

místa pobytu“, neboť tento pojem v sobě 

zahrnuje jak adresu místa trvalého pobytu, tak i 

adresu místa hlášeného pobytu cizince na území 

České republiky. 

Akceptováno 

Terminologie bude sjednocena s dikcí 

správního řádu, a to jako „místo trvalého 

pobytu“. 

 
 3. Doporučujeme vypustit informativní 

pasáže příloh obsahující internetové odkazy či 

adresy Ministerstva zdravotnictví a vzdělávacích 

Akceptováno – odkazy na stránky MZ 

vypuštěny ve všech přílohách. Stejnou 
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institucí. Tyto informace do textu právního 

předpisu s ohledem na svůj charakter nepatří, 

vedle toho mohou snadno doznat změn. 

Aktualizace informací poskytovaných žadatelům 

by pak byla podmíněna novelizací vyhlášky. 

neformálně zaslanou připomínku navrhl i 

Odbor vládní legislativy Úřadu vlády. 

 
 K přílohám č. 1 a 2: 

Pojem „statutární zástupce“ je v českém 

právním řádu překonán, za právnickou osobu je 

oprávněn jednat její statutární orgán nebo člen 

statutárního orgánu. Doporučujeme proto znění 

příloh v tomto směru upravit. 

Akceptováno jinak 

Slova „statutární zástupce“ nahrazena slovy 

„osoba jednající za“.  

 

Předkladatel nezamýšlí, aby potvrzení o 

odborné praxi podepisovali za akreditovaná 

zařízení členové statutárních orgánů, ale 

spíše pověření zaměstnanci (např. na řídící 

úrovni). Po konzultaci s MSp  jsme se 

dohodli na termínu výše uvedeném, který je 

obecnější a tuto možnost zahrnuje. 

 

Ministerstvo zemědělství    

 

JUDr. Petra Zabranská, tel. 

221812837, 

petra.zabranska@mze.cz 

 1. V předkládací zprávě doporučujeme slova 

„směřuje k provedení zákonného zmocnění“ 

nahradit slovy „provádí zákonné zmocnění“. 

  

Akceptováno 

   

2. Doporučujeme název vyhlášky uvést takto 

„Návrh vyhlášky o stanovení vzorů žádostí o 

započtení odborné praxe“. 

Dovětek „, popřípadě její části“ je podle našeho 

 Neakceptováno 

 

Připomínka ohledně názvu vyhlášky, která 

nebyla akceptována, mělo i Ministerstvo 

obrany. 
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názoru zbytečné v názvu vyhlášky uvádět. 

    

3. K přílohám č. 2 a 3 (žádosti podávané podle § 

5 odst. 8 písm. a) a § 5 odst. 9 zákona č. 95/2004 

Sb. pověřeným osobám)   

V žádosti je uvedeno, že pokud ji žadatel podá, 

souhlasí s poskytnutím osobních údajů i třetím 

osobám. Podle našeho názoru by mělo být 

poskytnutí osobních údajů omezeno pouze pro 

účely žádosti, a to na pověřenou osobu popř. 

Ministerstvo zdravotnictví. Také odkaz na zákon 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, bude již v brzké době neaktuální, 

neboť je v současné době připravována nová 

právní úprava v této oblasti.    

 

Akceptováno jinak 

 

Souhlas vypuštěn, neboť osobní údaje lze 

v rámci správního řízení zpracovávat bez 

souhlasu subjektu údajů, neboť se jedná o 

zpracování na základě zvláštního zákona 

(zák. č. 95/2004 Sb. a správní řád). 

 

  4.  K příloze č. 4 (žádost o započítání odborné 

praxe absolvované v některé z členských států 

EU) 

Bod 1.1.  - Odborná praxe byla absolvovaná v 

rámci úspěšně ukončeného specializačního 

vzdělávání (ukončeného získáním dokladu o 

odborné kvalifikaci uvedeným ve směrnici 

2005/39/ES - diplom o specializaci lékaře) v 

oboru.  

 

Před slovy „v oboru“ je navíc předložka „o“. 

 

Seznam specializací uvedený v návrhu vyhlášky 

nekoresponduje se seznamem uvedeným ve 

 

Akceptováno 

 

Slovo „o“ vypuštěno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Částečně akceptováno.  
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směrnici 2005/36/ES. Některé obory jsou 

uvedeny ve směrnici, jako např. 

neuropsychiatrie, biologická hematologie, 

klinická neurofyziologie, gastroenterologická 

chirurgie, ale v příloze č. 4, bod 1, tyto obory 

uvedeny nejsou. Doporučujeme vysvětlit v 

odůvodnění. 

 

 

 

 

 

 

V této souvislosti se domníváme, že by bylo 

vhodné také aktualizovat sdělení Ministerstva 

zdravotnictví publikované ve Sbírce zákonů  

pod č. 340/2005 Sb., které bylo vydáno v 

souladu s § 5 odst. 9 zákona č. 95/2004 Sb., o 

zdravotnických povoláních lékaře, zubního 

lékaře a farmaceuta. V tomto sdělení je uveden 

seznam oborů s odkazem na již neplatnou 

směrnici 1993/16/EHS o usnadnění volného 

pohybu lékařů a vzájemného uznávání jejich 

diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené 

kvalifikaci (byla nahrazena směrnicí 

2005/36/ES). Tento seznam také nekoresponduje 

s novou platnou směrnicí 2005/36/ES.   

 

Obory doplněny do části 1.1 žádosti. Tedy 

do výčtu oborů, který žadatele absolvoval 

v jiném členském státě EU. Pokud jde o 

část 1.3 žádosti, tj. výčet oborů, do nichž 

žadatel chce odbornou praxi započíst, tato 

reflektuje pouze obory, které existují v naší 

právní úpravě (tj. jsou v současné době 

uvedeny v zákoně č. 95/2004 Sb. a ve 

vyhlášce č. 185/2009 Sb.). Do této části tak 

předmětné obory doplnit nelze, protože 

uvedené právní předpisy tyto obory 

neobsahují.  

 

 

Vysvětleno 

Pokud jde o sdělení č. 340/2005 Sb., resp. 

připomínku ohledně jeho neaktuálnosti, 

bylo zrušené a to sdělením 89/2007. 

 

 

 

 

  5. K přílohám č. 1 a 4 (k dovětku týkajícímu se 

poskytování osobních údajů třetím osobám) 

Akceptováno jinak 
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O podaných žádostech rozhoduje podle § 5 odst. 

1 písm. a) a b) zákona č. 95/2004 Sb. o 

zdravotnických povoláních lékaře, zubního 

lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších 

předpisů, Ministerstvo zdravotnictví. Není jasné, 

z jakého důvodu by měl tento správní orgán 

poskytovat a předávat citlivé osobní údaje (rodné 

číslo žadatele podle současných vzorů nebo 

datum narození podle připravených vzorů) třetím 

osobám. Toto poskytnutí citlivých osobních 

údajů není zakotveno přímo v právním předpise 

(v připravené vyhlášce) a opírá se pouze o 

souhlas žadatelů, kteří o něco žádají a k výkonu 

svého povolání potřebují souhlas Ministerstva 

zdravotnictví. Vzhledem k tomu, že rodná čísla 

nebo data narození mohou být zneužita k 

závažné trestní činnosti (poskytování úvěrů 

nebankovními subjekty telefonicky na základě 

nahlášení rodného čísla, nebo převodů 

nemovitostí, apod.), lze toto oprávnění 

Ministerstva zdravotnictví předávat tyto citlivé 

údaje nespecifikovaným dalším subjektům 

považovat za závažný zásah do ochrany 

soukromí žadatelů. 

Souhlas vypuštěn, neboť osobní údaje lze 

v rámci správního řízení zpracovávat bez 

souhlasu subjektu údajů, neboť se jedná o 

zpracování na základě zvláštního zákona 

(zák. č. 95/2004 Sb. a správní řád). 

 

  6. K přílohám  

Jako příloha k žádosti je uváděn průkaz 

totožnosti či jeho neověřená kopie, což 

považujeme za problematické a neodůvodněné. 

Podle našeho názoru je tento požadavek v 

rozporu se zákonem č. 328/1999 Sb., o 

občanských průkazech, ve znění pozdějších 

 

Akceptováno 

 

Požadavek doložení kopie bude vypuštěn. 
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předpisů. 

  7. Odůvodnění navrhované vyhlášky 

doporučujeme dopracovat, je příliš stručné a není 

v něm věnována pozornost nové evropské 

úpravě. Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 679/2016 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů 

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) je 

přímo závazné a přímo použitelné ve všech 

členských státech, a to ode dne 25. května 2018. 

Z důvodů zpřísnění právní úpravy přímo závazné 

i v členských státech je nutné provést změny 

zabezpečení spravovaných dat a za této situace 

není možné pouze na základě souhlasu žadatele 

se zpracováním jeho osobních údajů uvedeného 

ve vzoru žádosti předávat blíže 

nespecifikovaným třetím osobám citlivé údaje k 

dalšímu nejasnému zpracování.  

 

Proto doporučujeme vyjasnit a v odůvodnění 

výslovně uvést, jakým způsobem bude návrh 

vyhlášky i připojených vzorů žádostí uveden  

do souladu s nařízením Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 679/2016. 

 

 

Viz výše uvedené 

Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy 

   

Mgr. Olga Slavíčková, tel. 
234811551, e-mail: 
olga.slavickova@msmt.cz 

 1. K Příloze č. 1 vyhlášky: Doporučujeme 

zvážit, zda v záhlaví užitá slova „Místo pro 

kolek v hodnotě 500,- Kč“ a „NALEPTE obě 

části“ nepřípustně nepředjímají výlučně listinnou 

 

Akceptováno 
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formu žádosti, [což by vyloučilo možnost podání 

elektronické žádosti, mj. v rozporu s § 37 odst. 4 

správního řádu a např. s čl. 46 tzv. nařízení 

eIDAS (nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 910/2014, o elektronické identifikaci a 

službách vytvářejících důvěru pro elektronické 

transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 

1999/93/ES)] a placení výlučně formou kolku. 

Doporučujeme proto zvážit, zda by v záhlaví 

neměla být slova „Místo pro kolek v hodnotě 

500,- Kč“ nahrazena např. slovy „Místo pro 

vylepení kolkové známky nebo kolkových 

známek v hodnotě 500,- Kč nebo doložku o 

zaplacení správního poplatku jiným způsobem“. 

Vyhláška stanoví vzor žádosti a zákon 

neeliminuje možnost podat žádost 

i elektronickou formou, bude upraveno. 

  2. K Příloze č. 1 vyhlášky: Doporučujeme 

zvážit, zda by název žádosti neměl být jazykově, 

resp. stylisticky upraven (zda by např. slova „o 

započítání odborné praxe nebo její části do 

specializačního vzdělávání absolvované v rámci 

doktorského studijního programu podle § 5 odst. 

7 zákona č. 95/2004 Sb.“ neměla být nahrazena 

např. slovy typu „o započítání odborné praxe, 

absolvované v rámci studia doktorského 

studijního programu, popřípadě její části, do 

specializačního vzdělávání podle § 5 odst. 7 

zákona č. 95/2004 Sb., o ……, ve znění 

pozdějších předpisů) “. Popřípadě, pokud by se 

více přihlíželo k věcnému obsahu znění § 5 odst. 

7 zákona, zda by nemělo být užito např. názvu: 

„Žádost o započtení doby výkonu 

zdravotnického povolání lékaře (v 

pracovněprávním vztahu k poskytovateli 

 

 

Akceptováno částečně 

 

Slovo „započítání“ nahrazeno slovem 

„započtení“. 
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zdravotních služeb) v průběhu studia v 

doktorském studijním programu nebo jeho části 

do specializačního vzdělávání lékaře podle § 5 

odst. 7 zákona č. 95/2004 Sb., o ……, ve znění 

pozdějších předpisů“. 

  3. K Příloze č. 1 vyhlášky: Doporučujeme 

zvážit, zda by na str. 1 neměl být na začátek 

prvního rámečku doplněn např. text „Údaje o 

žadateli“. 

 

Neakceptováno 

 

Žádost podává žadatel, nedomníváme se, že 

je nutné to uvádět. 

  4. K Příloze č. 1 vyhlášky: Doporučujeme 

zvážit nahrazení údaje „*Adresa trvalého 

bydliště“ např. údajem „*Adresa místa trvalého 

pobytu“. 

 

Akceptováno jinak  

 

podle připomínky Ministerstva vnitra 

  5. K Příloze č. 1 vyhlášky: Doporučujeme 

ohledně uvedení povinného údaje „* Adresa pro 

doručování“ zvážit, zda by tento údaj neměl být 

uváděn jako dobrovolný (tj. bez hvězdičky). A to 

s ohledem na možný rozpor s § 37 odst. 2 a § 19 

odst. 4 správního řádu, podle kterého záleží na 

žadateli, zda v podání uvede „místo trvalého 

pobytu“ popřípadě „jinou adresu pro 

doručování“, neboť správní orgán doručuje na 

adresu pro doručování (nebo elektronickou 

adresu sdělenou účastníkem řízení) „na požádání 

účastníka řízení“. 

 

Akceptováno jinak  

 

 

Nechá se jako povinné, pouze pokud se 

odlišuje od adresy místa trvalého pobytu. 

 

  6. K Příloze č. 1 vyhlášky: Doporučujeme na 

str. 1 ve druhém rámečku slova „do 

specializačního vzdělávání v oboru ...“ nahradit 

např. slovy „Žádám o započtení odborné praxe 

do specializačního vzdělávání v oboru ...“ nebo 

 

Neakceptováno  

 

Petit bývá většinou formulován ve třetí 

osobě, ale není chybou formulovat ho 
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slovy „Žadatel žádá o započtení odborné praxe 

do specializačního vzdělávání v oboru ...“. 

v první osobě. Navíc požadavek na 

výslovné uvedení žadatele není akceptován. 

V tomto případě by se ještě muselo měnit i 

prohlášení na konci, což by znělo zvláštně: 

„Prohlašuje, že všechny údaje…“ 

  7. K Příloze č. 1 vyhlášky: Doporučujeme 

zvážit na str. 2 v nadpisu nad tabulkou nahrazení 

slov „*Chronologický přehled odborné praxe 

absolvované v rámci doktorského studijního 

programu“ např. slovy „*Chronologický přehled 

odborné praxe absolvované v průběhu studia v 

doktorském studijním programu“. 

 

Neakceptováno  

 

V návaznosti na neakceptaci připomínky č. 

2. 

  8. K Příloze č. 1 vyhlášky: Upozorňujeme, 

že v Příloze č. 1 je zřejmě vnitřně rozporný text 

strany 2, který obsahuje kolonky týkající se 

potvrzení školitele a zároveň uvádí, že potvrzení 

se předkládá na volném listě. 

 

Akceptujeme 

 

Věta v závorce se vypouští. 

  9. K Příloze č. 1 vyhlášky: Upozorňujeme, 

že na str. 2 místo pojmu „statutární zástupce“ by 

zřejmě mělo být užíváno pojmu „statutární 

orgán“. 

Akceptováno jinak 

Slova „statutární zástupce“ nahrazena slovy 

„osoba jednající za“.  

 

Předkladatel nezamýšlí, aby potvrzení o 

odborné praxi podepisovali za akreditovaná 

zařízení členové statutárních orgánů, ale 

spíše pověření zaměstnanci (např. na řídící 

úrovni). Po konzultaci s MSp  jsme se 

dohodli na termínu výše uvedeném, který je 

obecnější a tuto možnost zahrnuje. 
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  10. K Příloze č. 1 vyhlášky: Doporučujeme na 

str. 3 v nadpisu nad první tabulkou vypustit 

slovo „jako“. 

 Akceptujeme 

  11. K Příloze č. 1 vyhlášky: Doporučujeme na 

str. 4 v nadpisu nad první tabulkou v prvním 

prohlášení zvážit, zda není účel formulován 

příliš obecně, a to zejména ve vztahu k třetím 

osobám. Ve druhém prohlášení pak 

doporučujeme zvážit nahrazení textu „Prohlašuji, 

že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou 

správné, úplné a zakládají se na pravdě:“ např. 

textem „Prohlašuji, že všechny informace 

uváděné mnou v této žádosti jsou správné a 

pravdivé a že přiložené dokumenty se vztahují k 

mé osobě.“. 

 

Akceptováno jinak 

 

Souhlas vypuštěn, neboť osobní údaje lze 

v rámci správního řízení zpracovávat bez 

souhlasu subjektu údajů, neboť se jedná o 

zpracování na základě zvláštního zákona 

(zák. č. 95/2004 Sb. a správní řád). 

 

  12. K Příloze č. 1 vyhlášky: Upozorňujeme na 

neúplnost citovaného názvu zákona o vysokých 

školách na str. 4. Doporučujeme uvést úplnou 

citaci předmětného právního předpisu. 

 

Akceptováno 

  13. K Přílohám č. 2 až 4: Obdobně jako v 

našich výše uvedených připomínkách 

doporučujeme upravit také ostatní přílohy. 

 

Podle vypořádání viz výše 

  14. K příloze č. 2 vyhlášky: V Příloze č. 2 

dále doporučujeme i v názvu žádosti zvážit 

nahrazení slov „o započítání odborné praxe, 

popřípadě její části absolvované v jiném oboru 

specializace nebo v jiném základním kmeni 

podle § 5 odst. 8 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.“ 

např. slovy „o započtení odborné praxe, 

popřípadě její části, absolvované v jiném oboru 

 

Akceptováno částečně 

 

Slovo „započítání“ nahrazeno slovem 

„započtení“. 
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specializace nebo v jiném základním kmeni do 

specializačního vzdělávání lékaře podle § 5 odst. 

8 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb., o ……, ve 

znění pozdějších předpisů“. 

  15. K příloze č. 2 vyhlášky: Na str. 4 

doporučujeme zvážit nahrazení slova 

„vystaveného“ slovem „vydané“. 

Akceptováno 

 

§ 5 zákona slovo „vydaný“ používá. 

  16. K příloze č. 2 vyhlášky: Text strany 5 

doporučujeme zcela vypustit, neboť i kdyby se 

odhlédlo např. od nepřesností v označování (a od 

skutečnosti, že „pověřenou organizací“ může být 

dle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, pouze právnická osoba), bylo by 

možno se domnívat, že text vyhlášky by 

překročil rámec zmocnění, neboť by fakticky 

stanovoval, které subjekty jsou pověřenými 

organizacemi rozhodujícími o žádosti, ačkoliv 

existence příslušného pověření je závislá na 

pověření podle § 43b cit. zákona, nikoliv na 

normativním určení ve vyhlášce. 

Vysvětleno 

Bude ponecháno ponechat, protože jinak by 

mohl mít žadatel problém zjistit, komu 

žádost podává. Žádosti by pak 

pravděpodobně byly směřovány na MZ, 

které by je muselo postupovat příslušným 

subjektům, což by v důsledku prodlužovalo 

dobu vydání rozhodnutí. 

S výkladem MŠMT, že text vyhlášky 

překračuje zmocnění uvedením výčtu 

pověřených organizací, nesouhlasíme. 

Zákon stanoví, o kterých žádostech 

rozhoduje pověřená organizace. Pověření 

k těmto činnostem je pak dáno v souladu se 

zákonem veřejnoprávní smlouvou a 

statutem IPVZ. Přílohy vyhlášky tedy 

fakticky nic nestanovují. 

  17. K příloze č. 3 vyhlášky: V Příloze č. 3 

dále doporučujeme v názvu žádosti zvážit 

nahrazení slov „započítání odborné praxe, 

popřípadě její části absolvované v zahraničí 

podle § 5 odst. 8 písm. b) zákona č. 95/2004 Sb.“ 

např. slovy „započtení odborné praxe, popřípadě 

její části, absolvované v cizině, do 

 

Akceptováno částečně 

 

Slovo „započítání“ nahrazeno slovem 

„započtení“. 
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specializačního vzdělávání lékaře podle § 5 odst. 

8 písm. b) zákona č. 95/2004 Sb. o ……, ve 

znění pozdějších předpisů“. 

  18. K příloze č. 4 vyhlášky:  V Příloze č. 4 

dále doporučujeme zvážit, zda by na str. 1 neměl 

být uveden přesný název směrnice, včetně 

novely. A zda by na str. 2 v bodu 1.2 neměl být 

např. uveden „název a adresa sídla …“ a na str. 5 

slovo „index“ nahrazeno slovem „indexem“. Na 

str. 6 pak doporučujeme (z obdobných důvodů 

jako u Přílohy 2) vypustit celý text týkající se 

adres pro zaslání žádosti. 

 

Akceptováno jinak 

 

Po doporučení odboru vládní legislativy 

Úřadu vlády budou všechny odkazy na 

směrnici vypuštěny. Muselo by se neustále 

novelizovat. 

 

Slovo „název a adresa sídla“ lze doplnit. 

 

Slovo „index“ změněno na „indexem“ 

  19. K odůvodnění: Upozorňujeme, že 

uvedený název zákona č. 126/2016 Sb. je 

nepřesný, resp. neúplný. Chybí v něm slova 

„(zákon o uznávání odborné kvalifikace)“. 

 

Akceptováno 

 

Bude upraveno. 

Česká lékařská komora    

Mgr. Daniel Valášek, e-mail: 
pravni3@clkcr.cz, 
sekretariat@clkcr.cz, 
prezident@clkcr.cz. 
 

 Obecná připomínka 

Česká lékařská komora doporučuje ve 

formulářích žádostí o započítání odborné praxe 

nebo její části podle § 5 odst. 7, § 5 odst. 8 písm. 

a) a § 5 odst. 8 písm. b) zák. č. 95/2004 Sb., 

nahradit v příslušných tabulkách - přehledech 

absolvované odborné praxe „počet hodin za 

týden“ „velikostí úvazku“, který měl žadatel v 

rámci konkrétního smluvního vztahu s 

příslušným zdravotnickým zařízením. Tento údaj 

přesněji umožňuje posouzení rozsahu započtení 

 

 

Akceptujeme 

 

Po telefonickém upřesnění připomínky ze 

strany ČLK bude použit pojem ze zákoníku 

práce, „stanovená týdenní pracovní doba“, 

což mělo ostatně připomínkové místo na 

mysli, když uvedlo „velikostí úvazku“. 
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žadatelem absolvované odborné praxe. 

 

V Praze dne              duben 2018                                                                                                         Podpis 

Vypracoval:              Mgr. Eva Vozábová 
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