
   III. 

 

ODŮVODNĚNÍ 

Návrh vyhlášky o stanovení náležitostí a vzorů dokladů o specializačním vzdělání 
a některých dalších dokladů o vzdělání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 

K návrhu vyhlášky není zpracováno hodnocení dopadu regulace (RIA), a to v souladu 
s Plánem přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2016. 

Obecná část 

 
A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích 

hlavních principů 
Návrh vyhlášky o stanovení náležitostí a vzorů dokladů o specializačním vzdělání 
a některých dalších dokladů o vzdělání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se vydává 
v návaznosti na přijetí zákona č. 67/2017 Sb., kterým se mění zákon 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., ve znění č. 67/2017 Sb.“), který 
nabyl účinnosti dne 1. 7. 2017. 
Zákon č. 95/2004 Sb., ve znění č. 67/2017 Sb. stanoví, že složí-li lékař nebo farmaceut 
zkoušku po ukončení vzdělávání v základním kmeni, vydá ministerstvo nebo pověřená 
organizace lékaři nebo farmaceutovi certifikát o absolvování základního kmene. Dále 
stanoví, že lékaři, zubnímu lékaři nebo farmaceutovi, který úspěšně vykonal atestační 
zkoušku, vydá ministerstvo diplom o specializaci.  
Lékaři, zubnímu lékaři nebo farmaceutovi, který úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku 
nástavbového oboru, vydá ministerstvo diplom o zvláštní specializované způsobilosti 
a zdravotnickému pracovníkovi, který úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku funkčního 
kurzu, vydá ministerstvo licenci absolventa funkčního kurzu. Ve vztahu k výše uvedeným 
ustanovením je nutné stanovit náležitosti a vzor certifikátu o absolvování základního 
kmene, diplomu o specializované způsobilosti, diplomu o zvláštní specializované 
způsobilosti a licence funkčního kurzu. K tomu je vláda zmocněna na základě 
zmocňovacího ustanovení § 37 odst. 1 písm. r) a s) zákona č. 95/2004 Sb., ve znění 
č. 67/2017 Sb. Vzor a náležitosti certifikátu o absolvování základního kmene, diplomu 
o specializované způsobilosti, diplomu o zvláštní specializované způsobilosti nejsou 
současnou legislativou nijak stanoveny. Stejně tak není upravena ani podoba licence 
funkčního kurzu, neboť funkční kurz je nově zavedeným institutem. 
Stanovení náležitostí dokladů o vzdělání je jedním z nezbytných předpokladů pro jejich 
jednotnou a nezaměnitelnou podobu a pro zamezení jejich padělání. Z tohoto důvodu byl 
stanoven jednotný vzor obsahující mimo jiné ochranné prvky. 
 
B) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož 

provedení je vyhláška navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním 
k jejímu vydání, s mezinárodními smlouvami a s právem Evropské unie.  
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1. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož 

provedení je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu 
vydání  
 

Návrh vyhlášky je v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb. a je v souladu se zmocňovacím 
ustanovením § 37 odst. 1 tohoto zákona.  

2. Soulad s právem EU, judikaturou soudních orgánů Evropské unie 
a obecnými správními zásadami Evropské unie a s mezinárodními 
smlouvami 
 

Stanovení náležitostí dokladů o vzdělání není upraveno právem Evropské unie. 
Navrhovaná vyhláška neimplementuje do právního řádu České republiky právo Evropské 
unie a není s právem Evropské unie v rozporu. Na danou oblast se rovněž nevztahuje 
judikatura soudních orgánů Evropské unie nebo obecné právní zásady práva Evropské 
unie.  
Vyhláška je plně slučitelná s právem EU a správními zásadami Evropské unie.  

 
C) Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
Platný právní stav náležitosti a vzor certifikátu o absolvování základního kmene, diplomu 
o specializované způsobilosti, diplomu o zvláštní specializované způsobilosti a licence 
funkčního kurzu neupravuje.  
Cílem nové úpravy je dosažení jednotnosti vzhledu dokladů o vzdělání a taktéž vylepšení 
ochranných prvků, které mají zabránit padělání těchto dokumentů. Česká republika byla 
opakovaně kritizována, že její doklady o specializované způsobilosti lékaře, zubního 
lékaře a farmaceuta nemají jednotnou právní úpravu a jsou snadno padělatelné. 

 
D) 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 

Dopad navrhované vyhlášky na státní rozpočet bude spočívat v nákladech souvisejících 
s výrobou tiskopisů dokladů, které budou dále distribuovány pověřeným organizacím 
a ministerstvu.  

Ministerstvo zdravotnictví předpokládá, že pro pokrytí potřeby Ministerstva zdravotnictví 
a pověřených organizací na období 5 let, bude nutná výroba následujícího počtu tiskopisů: 

• certifikátu o absolvování základního kmene…… 6 000 ks; 
• diplom o specializované způsobilosti  pro specializace, které jsou v souladu 

s článkem 25 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 
6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací……5 000 ks; 

• diplom o specializované způsobilosti pro ostatní obory……3 000ks;  
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•  diplom o zvláštní specializované způsobilosti pro ostatní obory……3 000 ks; 
• licence o absolvování funkčního kurzu……3 000 Ks. 

Náklady na výrobu 20 000 kusů tiskopisů dokladů, které pokryjí potřebu na 5 let, byly 
vyčísleny po jednání se Státní tiskárnou cenin na 570 800 Kč bez DPH. Tyto náklady 
budou hrazeny z rozpočtové kapitoly Ministerstva zdravotnictví. O část nákladů, které 
vzniknou Ministerstvu zdravotnictví, budou poníženy náklady pověřených organizací, 
které doposud doklady o vzdělání vydávaly. 

Navrhovaná úprava nebude mít sociální dopady ani dopady na životní prostředí. 

E) Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu 
k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Návrh vyhlášky neobsahuje žádný požadavek, kvůli kterému by mohl být 
konstatován rozpor se zásadou zákazu diskriminace. Návrh se nedotýká problematiky 
rovnosti mužů a žen.  

F) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů 

 

Návrh vyhlášky nepřináší ve vztahu ke zpracování osobních údajů žádné změny oproti 
dosavadní praxi, ačkoliv tato nebyla nijak právně ukotvena. Účel zpracování dále uvedených 
osobních údajů je především identifikační, evidenční a kontrolní, a jsou využity pouze 
v souvislosti s vystavením dokladů o vzdělání.  

K tomuto účelu se využívají údaje, které byly žadateli poskytnuty při přihlášení ke 
zkouškám, jejichž úspěšné složení doklady o vzdělání prokazují, tj. zkouška po ukončení 
vzdělávání v základním kmeni, atestační zkouška, závěrečná zkouška nástavbového oboru, 
závěrečná zkouška funkčního kurzu. Údaje uváděné do přihlášek k těmto zkouškám 
odpovídají údajům požadovaným správním řádem pro náležitosti podání, a které budou 
použity na dokladech o získaném vzdělání. 

Vzhledem k tomu, že přihlášky k jednotlivým zkouškám (nebo žádost o vykonání 
zkoušky), jsou podáním směřujícím vůči Ministerstvu zdravotnictví jako správnímu orgánu 
vykonávajícímu působnost v oblasti veřejné správy, resp. pověřeným organizacím podle 
§ 43b zákona č. 95/2004 Sb., je třeba s nimi zacházet jako s podáním ve smyslu správního 
řádu, které obsahuje náležitosti a údaje požadované správním řádem, to znamená, aby bylo 
zřejmé, kdo podání činí, které věci se týká a co se navrhuje. Obsahují tedy jméno, příjmení, 
datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jiné adresy pro doručování. 

K přihlášce/žádosti pak žadatelé přikládají doklady o dosaženém vzdělání, popřípadě další 
doklady, které jsou stanoveny zákonem č. 95/2004 Sb. nebo jeho prováděcími předpisy. 
Doklady o absolvování příslušné zkoušky pak obsahují opět některé z výše uvedených údajů, 
tj. jméno, příjmení, datum narození. Tytéž osobní údaje pak obsahují protokoly o průběhu 
a absolvování zkoušek. 
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Dokumenty tvořící dokumentaci o vzdělávání podle vzdělávacího programu, která 
obsahuje seznam účastníků vzdělávání je akreditované zařízení povinno uchovávat a nakládat 
s ní podle zákona č. 95/2004 Sb. a jiných právních předpisů. 

Certifikát o ukončení základního kmene 

Specifický účel: Vzdělávání v základním kmeni se ukončuje zkouškou. Složí-li lékař 
zkoušku po ukončení vzdělávání v základním kmeni, vydá ministerstvo nebo pověřená 
organizace lékaři certifikát o absolvování základního kmene (§ 5a, odst. 6 zákona č. 95/2004 
Sb.), v případě farmaceutů je postup analogický (§ 11a odst. 4 zákona č. 95/2004 Sb.). 
Zpracování osobních údajů předpokládá již samotné přihlášení k této zkoušce. Údaje 
poskytnuté v přihlášce jsou poté uvedeny na certifikátu o ukončení základního kmene. 

Kategorie zpracovávaných osobních údajů: údaje sloužící k identifikaci držitele certifikátu 
– jméno (jména), příjmení, datum narození, místo narození. 

Veřejnost zpracování: Zpracování osobních údajů je neveřejné, osobní údaje nejsou nikde 
zveřejňovány. Přístup k primárním záznamům mají jen určení pracovníci ministerstva nebo 
pověřené organizace, a to pro účely vystavení dokladu. 

Lhůty pro uchování osobních údajů: Dokumenty tvořící dokumentaci o vzdělávání podle 
vzdělávacího programu, která obsahuje seznam účastníků vzdělávání je akreditované zařízení 
povinno uchovávat a nakládat s ní podle zákona č. 95/2004 Sb. a jiných právních předpisů- 
viz § 18 odst. 1 písm. d) zákona č. 95/2004 Sb. Po uplynutí 50 let přechází archiválie do 
Národního archivu v Praze. 

 

Diplom o specializované způsobilosti 

Specifický účel: Specializační vzdělávání se ukončuje atestační zkouškou. Ministerstvo 
vydá lékaři, zubnímu lékaři nebo farmaceutovi, který úspěšně vykonal atestační zkoušku, 
diplom o specializaci (§ 21 odst. 6 zákona č. 95/2004 Sb.) Zpracování osobních údajů 
předpokládá již samotné přihlášení k této zkoušce. Údaje poskytnuté v přihlášce jsou poté 
uvedeny na diplomu o specializované způsobilosti. 

Kategorie zpracovávaných osobních údajů: údaje sloužící k identifikaci držitele diplomu – 
jméno (jména), příjmení, datum narození, místo narození. 

Veřejnost zpracování: Zpracování osobních údajů je neveřejné, osobní údaje nejsou nikde 
zveřejňovány. Přístup k primárním záznamům mají jen určení pracovníci ministerstva nebo 
pověřené organizace, a to pro účely vystavení dokladu o vzdělání. 

Lhůty pro uchování osobních údajů: Dokumenty tvořící dokumentaci o vzdělávání podle 
vzdělávacího programu, která obsahuje seznam účastníků vzdělávání je akreditované zařízení 
povinno uchovávat a nakládat s ní podle zákona č. 95/2004 Sb. a jiných právních předpisů- 
viz § 18 odst. 1 písm. d) zákona č. 95/2004 Sb. Po uplynutí 50 let přechází archiválie do 
Národního archivu v Praze. 
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Diplom o zvláštní specializované způsobilosti 

Specifický účel: Vzdělávání v nástavbovém oboru se ukončuje závěrečnou zkouškou. 
Ministerstvo vydá lékaři nebo farmaceutovi, který úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku 
nástavbového oboru certifikát o zvláštní specializované způsobilosti (§ 21h odst. 4 zákona 
č. 95/2004 Sb.) Zpracování osobních údajů předpokládá již samotné přihlášení k této zkoušce. 
Údaje poskytnuté v přihlášce jsou poté uvedeny na diplomu o zvláštní specializované 
způsobilosti. 

Kategorie zpracovávaných osobních údajů: údaje sloužící k identifikaci držitele diplomu – 
jméno (jména), příjmení, datum narození, místo narození. 

Veřejnost zpracování: Zpracování osobních údajů je neveřejné, osobní údaje nejsou nikde 
zveřejňovány. Přístup k primárním záznamům mají jen určení pracovníci ministerstva nebo 
pověřené organizace, a to pro účely vystavení dokladu o vzdělání. 

Lhůty pro uchování osobních údajů: Dokumenty tvořící dokumentaci o vzdělávání podle 
vzdělávacího programu, která obsahuje seznam účastníků vzdělávání je akreditované zařízení 
povinno uchovávat a nakládat s ní podle zákona č. 95/2004 Sb. a jiných právních předpisů- 
viz § 18 odst. 1 písm. d) zákona č. 95/2004 Sb. Po uplynutí 50 let přechází archiválie do 
Národního archivu v Praze. 

Licence o absolvování funkčního kurzu 

Specifický účel: Funkční kurz se ukončuje závěrečnou zkouškou. Ministerstvo, popřípadě 
pověřená organizace vydá zdravotnickému pracovníkovi, který úspěšně vykonal závěrečnou 
zkoušku funkčního kurzu, licenci absolventa funkčního kurzu (§ 21l odst. 4 zákona č. 95/2004 
Sb.) Zpracování osobních údajů předpokládá již samotné přihlášení k této zkoušce. Údaje 
poskytnuté v přihlášce jsou poté uvedeny na licenci o absolvování funkčního kurzu. 

Kategorie zpracovávaných osobních údajů: údaje sloužící k identifikaci držitele diplomu – 
jméno (jména), příjmení, datum narození, místo narození. 

Veřejnost zpracování: Zpracování osobních údajů je neveřejné, osobní údaje nejsou nikde 
zveřejňovány. Přístup k primárním záznamům mají jen určení pracovníci ministerstva nebo 
pověřené organizace, a to pro účely vystavení dokladu o vzdělání. 

Lhůty pro uchování osobních údajů: Dokumenty tvořící dokumentaci o vzdělávání podle 
vzdělávacího programu, která obsahuje seznam účastníků vzdělávání je akreditované zařízení 
povinno uchovávat a nakládat s ní podle zákona č. 95/2004 Sb. a jiných právních předpisů- 
viz § 18 odst. 1 písm. d) zákona č. 95/2004 Sb. Po uplynutí 50 let přechází archiválie do 
Národního archivu v Praze. 
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Závěr: 

Každý subjekt, který by zjistil nebo se domníval, že zpracování jeho osobních údajů je 
prováděno v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo v rozporu se 
zákonem, zejména zjistil by, že jeho údaje jsou s ohledem na jejich zpracování nepřesné, bude 
moci požádat správce o vysvětlení nebo se domáhat nápravy vzniklého stavu. 

Potencionální nebezpečí neoprávněného přístupu nebo zneužití osobních údaje 
představuje především prostředí sítě internet a software akreditovaných zařízení nebo 
pověřené organizace. 

Se všemi osobními údaji ze strany jejich zpracovatelů bude nakládáno v souladu se 
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

G) Zhodnocení korupčních rizik 
Ministerstvo zdravotnictví nepředpokládá vznik korupčních rizik v souvislosti se 

stanovením náležitostí a vzorů dokladů.  

H) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
Návrh nařízení vlády nemá negativní dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 

 

Zvláštní část 

K § 1 až 3 

Stanovují se náležitosti a další požadavky dokladů o vzdělání, které se vydávají lékařům, 
zubním lékařům a farmaceutům po absolvování základního kmene, po absolvování vzdělání 
ve specializačním oboru, po absolvování vzdělání v nástavbovém oboru a po absolvování 
funkčního kurzu. 

Doklady o vzdělání jsou v souladu s judikaturou Nejvyššího správního soudu osvědčením 
podle § 154 a násl. správního řádu. Jelikož pro osvědčení správní řád neformuluje obsahové 
náležitosti, jsou tyto náležitosti stanoveny vyhláškou, jednak jako obecné pro všechny typy 
dokladů o vzdělání, jednak jako speciální pro jednotlivé typy dokladů o vzdělání. Jedná se 
o standardní údaje jako v jiných případech dokladů o vzdělání. Kromě obsahových náležitostí 
stanoví vyhláška i jejich náležitosti formální, tj. gramáž, formát, barvu tisku a použitou 
tiskovou techniku, ochranné prvky a v souladu s § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 352/2001 Sb., 
o užívání státních symbolů, motiv malého státního znaku v záhlaví dokladu, jakož i užívání 
úředního razítka podle § 6 odst. 1 zákona o užívání státních symbolů. 

V § 3 odstavci 4 se stanovuje, že doklady o vzdělání obsahují speciální ochranný prvek tajený 
ve stupni utajení Vyhrazené. 
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K § 4 a k přílohám 

Odkazuje se na přílohy k vyhlášce č. 1 až 5, kde se stanovují vzory jednotlivých dokladů 
o vzdělání. Pokud jde o přílohu č. 1 na místo „datum absolvování základního kmene“ se uvádí 
datum absolvování zkoušky po vzdělávání v základním kmeni nebo datum ukončení 
vzdělávání v základním kmeni, pokud osoba, které se doklad vydává, nebyla povinna zkoušku 
po absolvování základního kmene vykonat. 
 

K § 5 

Navrhuje se účinnost vyhlášky šest měsíců od jejího zveřejnění. Délka legisvakance je 
dostatečná pro zajištění výroby tiskopisů příslušných dokladů. 
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