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IV. 
VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 
návrh vyhlášky o stanovení náležitostí a vzorů dokladů o specializačním vzdělání a některých dalších dokladů o vzdělání lékařů, zubních 
lékařů a farmaceutů (Podle čl. 16 odst. 5 Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem 

ministra zdravotnictví  
dne 28. 6. 2018, s termínem pro přijímání připomínek  do 23. 7. 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce) 

  
Připomínkové místo 
 

 
Novelizační 
bod, 
ustanovení 
charakter 
připomínky 
 

 
Znění připomínky 
 
 

Vyhodnocení připomínky 
 

Ministerstva    

Ministerstvo průmyslu a 
obchodu    

Ing. Ivana Fedyszynová 
email: fedyszynova@mpo.cz 
      

Doporučující K návrhu vyhlášky 

V § 2 odst. 1 písm. a) doporučujeme za 
slovo „republiky“ doplnit čárku. 
Pododstavce se oddělují čárkou, viz čl. 26 
odst. 3 Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno 

 Doporučující K odůvodnění – obecné části, bodu A 

Ve druhém odstavci slova „ustanovení § 37 
odst. 2“ doporučujeme nahradit slovy 
„ustanovení § 37 odst. 1“. 

Akceptováno 

Ministerstvo vnitra 
(po terminu)    

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB5FK5BK3)



 2 

Mgr. Petra Soklová, e-mail: 
petra.soklova@mvcr.cz, tel.: 
974 817 317 
 

Doporučující   
K § 2 odst. 2 písm. c), odst. 3 písm. d), odst. 4 
písm. d), odst. 5 písm. c) a k poznámce 
pod čarou č. 1: 
 Doporučujeme za slovo „otisk“ vložit 
slovo „úředního“. Domníváme se, že záměrem 
předkladatele je opatřovat vymezené doklady 
otiskem kulatého úředního razítka s malým 
státním znakem. Tento záměr by byl zcela v 
souladu se zákonem o užívání státních symbolů, 
když vydávané doklady budou splňovat 
požadavky § 5 tohoto zákona. Tím, že je 
v návrhu vyhlášky uveden pouze termín „otisk 
razítka“, však mohou vznikat nejasnosti, o jaké 
razítko se bude jednat, zda „obyčejné“ nebo 
úřední s malým státním znakem, což by bylo 
nutné řešit následným výkladem. 
 V návaznosti navrhujeme v poznámce 
pod čarou č. 1 text „§ 2 odst. 1 písm. e)“ 
nahradit textem „§ 6 odst. 1“. § 2 odst. 1 písm. 
e) zákona o užívání státních symbolů pouze 
odkazuje na možnost ministerstva užívat státní 
znak, avšak § 6 odst. 1 předmětného zákona 
přesně vymezuje, co je úředním razítkem. 

Akceptováno jinak v souladu 
s připomínkou UZS 
 
Do poznámky pod čarou bude doplněn 
požadovaný odkaz na § 6 odst. 1, ale 
původní zůstane, neboť stejně je to 
upraveno i ve vyhlášce č. 77/2018 Sb. a 
MZ by chtělo jednotnou úpravu právních 
předpisů ve své gesci. 
 
Aby nevznikaly výkladové problémy, 
bude upřesněno odůvodnění k danému 
ustanovení v  Zvláštní části Odůvodnění. 

 Doporučující  K § 3 odst. 2 písm. h): 
 Dovolujeme si upozornit, že pokud se po 
zkopírování dokladu o vzdělání zobrazí na kopii 
slovo „KOPIE“, nebude možno tyto doklady 
vidimovat. Vidimaci těchto dokladů o vzdělání 
bude bránit ustanovení § 9 písm. g) zákona o 
ověřování. Nemožnost vidimace by přitom 
mohla držitelům těchto dokladů o vzdělání 

Akceptováno – tento ochranný prvek byl 
odstraněn 
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přinášet komplikace. 
 Doporučující Připomínky legislativně technické a 

formálního charakteru: 
 
K § 3 – k nadpisu: 
 Za účel sjednocení terminologie v 
obdobných typech právních předpisů dáváme 
na zvážení upravení nadpisu § 3 dle nadpisu § 3 
vyhlášky č. 77/2018 Sb., o stanovení náležitostí 
a vzorů některých dokladů o vzdělání pro 
akreditované kvalifikační kurzy, certifikované 
kurzy a specializační vzdělávání, tedy slova 
„Další náležitosti dokladů o vzdělání“ nahradit 
slovy „Další požadavky na doklady o vzdělání“. 

Neakceptováno 
 
Zmocnění zní na náležitosti. 

 Doporučující K § 3 odst. 2 písm. d): 
 Doklady o vzdělání mají být vytištěny 
s použitím odlišných barev pro tisk názvu 
dokladu o vzdělání. Upozorňujeme na překlep, 
kdy název v oranžové barvě je namísto 
pro doklad o vzdělání podle § 2 odst. 4 (diplom 
o zvláštní specializované způsobilosti) stanoven 
pro doklad o vzdělání podle § 2 odst. 3 (diplom 
o specializované způsobilosti), pro který je již 
určena barva červená. 

Akceptováno 

 Doporučující K § 4 odst. 5: 
 Navrhujeme text „§ 2 odst. 3 písm. e)“ 
nahradit textem „§ 2 odst. 4 písm. e)“, neboť 
právě v § 2 odst. 4 jsou zakotveny zvláštní 
náležitosti diplomu o zvláštní specializované 
způsobilosti.  

Akceptováno jinak 
Na základě zásadní připomínky OKOM 
náležitosti a vzor diplomu v příloze 5 
odstraněn. 

 Doporučující K poznámce pod čarou č. 1: 
 Slovní spojení „otisk razítka“ je v § 2 Akceptováno 
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odst. 2 písm. c) předloženého návrhu doplněno 
o poznámku pod čarou č. 1, která odkazuje na § 
2 odst. 1 písm. e) zákona o užívání státních 
symbolů České republiky. V textu navrhované 
vyhlášky se však tento pojem vyskytuje 
několikrát – viz výše uvedená doporučující 
připomínka, avšak již bez poznámky pod čarou. 
Doporučujeme materiál v tomto smyslu 
revidovat. 

Ministerstvo pro místní rozvoj    

JUDr. Michaela Auermüllerová 
(tel. 22486 1116, e-mail: 
michaela.auermüllerova@mmr.cz). 
 

Doporučující K textu návrhu vyhlášky 
V § 2 odst. 3 písm. e) a odst. 4 písm. e) 
doporučujeme slovo „větu“ nahradit slovem 
„věta“ a doplnit tečku za slova „této směrnice“. 
Dále tamtéž doporučujeme překontrolovat 
název směrnice dle Úředního věstníku Evropské 
unie, když máme za to, že má být v jejím názvu 
užito slova „uznávání“ místo slova „uznání“.  

Akceptováno 
 
Text § 2 odst. 4 písm. e) na základě 
zásadní připomínky OKOM odstraněn. 

 Doporučující V § 3 odst. 2 písm. d) doporučujeme 
překontrolovat čísla odstavců v textu. Odstavec 
3 je v textu uveden dvakrát. V druhém případě 
tj. před slovy „v oranžové barvě“ by však 
zřejmě měl být text „odst. 3“ nahrazen textem 
„odst. 4“. 

Akceptováno 

 Doporučující V § 4 odst. 5 rovněž doporučujeme 
překontrolovat číslo odstavce v textu „dle § 2 
odst. 3 písm. e)“, když máme za to, že by zde 
měl být uveden odstavec 4. 

Akceptováno jinak 
 
Text § 4 odst. 5 na základě zásadní 
připomínky OKOM odstraněn. 

 Doporučující K přílohám návrhu vyhlášky 
Doporučujeme, aby v příloze č. 2 a č. 3 bylo na 
místo slov „předseda zkušební komise“ užito 

Akceptováno dle § 21 odst. 1 zákona č. 
95/2004 Sb. použita slova „předseda 
atestační komise“.  
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slov „předseda atestační komise“ ve smyslu § 2 
odst. 3 písm. d) návrhu vyhlášky. 

 
 

 Doporučující K odůvodnění 
Název vyhlášky uvedený v odůvodnění 
neodpovídá navrhovanému názvu vyhlášky v 
normativním textu. Doporučujeme text 
odůvodnění v uvedeném směru upravit.   

Akceptováno 
 
Název předpisu v Odůvodnění upraven 
podle názvu vyhlášky. 

Ministerstvo životního prostředí    

JUDr. Petra Teršlová, odbor 
legislativní 
(petra.terslova@mzp.cz, tel.: 267 
122 590). 

Doporučující K § 2 odst. 1 písm. a) 
      Doporučujeme na konec textu v písmenu a) 

doplnit čárku. 

Akceptováno 

 Doporučující K § 2 odst. 2 písm. b) 
Doporučujeme na konec textu v písmenu b) 
nahradit čárku slovem "a", neboť se jedná o 
kumulativní výčet. 

Akceptováno 

 Doporučující K poznámce pod čarou v § 2 odst. 2 písm. c) 
Poznámka pod čarou se v souladu s čl. 47 
odst. 3 Legislativních pravidel vlády 
označuje arabským číslem a kulatou 
závorkou. Doporučujeme doplnit kulatou 
závorku v poznámce pod čarou č. 1. 

Akceptováno 

Úřad pro ochranu osobních 
údajů 

   

Kontakt: Jozef Denk 
<legislativa@uoou.cz> 
tel.: 234 665 224 nebo 
234 665 247 
 

Zásadní Část F obecné části důvodové zprávy, 
zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve 
vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 
(„DPIA“) je nedostatečná a je nezbytné jí 
přepracovat.  Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění: 

Akceptováno  
 
Odůvodnění doplněno o DPIA. 
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Návrh v DPIA tvrdí, že navrhovaná úprava 
nemá vliv na ochranu soukromí a osobních 
údajů. Přitom však samotný návrh vyhlášky 
pracuje s osobnímu údaji nutnými k vydání 
dokladu o vzdělání v § 2, a sice: titul, jméno 
a příjmení, datum narození a místo narození 
a ostatní údaje uvedené v dalších bodech 
návrhu mohou být také za jistých okolností 
osobními údaji. 
Smyslem DPIA je popsat a vyhodnotit 
stávající a zamýšlená zpracování osobních 
údajů. Vzhledem k tomu, že vzor osvědčení 
stanoví výčet identifikačních údajů, je 
zjevné, osnova dopad na soukromí má a je 
nezbytné vyhodnotit účelnost jednotlivých 
identifikačních údajů na základě testu 
proporcionality.  
K zhodnocení dopadů navrhovaného řešení 
ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů slouží tento postup: Nejprve je nutno 
explicitně konstatovat, zda osnova zakládá 
nějaké nové zpracování osobních údajů; 
pokud ano, je třeba uvést jeho základní 
parametry: specifický účel, kategorie 
zpracovávaných osobních údajů, veřejnost 
zpracování, jeho částí nebo výstupů ze 
zpracování zakládaného navrhovanou 
regulací a lhůty pro uchování osobních 
údajů. 
Stejný postup se použije, pokud je měněno 
již existující zpracování osobních údajů. 
V takovém případě je třeba jednoznačně 
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vyjádřit povahu změny (rozšíření × 
zmenšení zpracování, uvést klíčový měněný 
parametr (např. délka lhůty uchování 
osobních údajů, rozšíření počtu nebo 
rozsahu jednotlivých údajů/údajových 
položek). 

Úřad vlády České republiky 
Odbor kompatibility 
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Mgr. Pavol Rendek  Po stránce formální: 

Předkladatel splnil s níže uvedenou výhradou 
formální náležitosti týkající se vykazování 
slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají 
zejména z Legislativních pravidel vlády, v 
platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze 
dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických 
pokynech pro zajišťování prací při plnění 
legislativních závazků vyplývajících z členství 
České republiky v Evropské unii, v platném 
znění. 
 
Je vhodné, aby předkladatel v obecné části 
odůvodnění (v části B) bodě 2) zmínil směrnici 
2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací, 
v platném znění, a uvedl, že ačkoliv tato 
směrnice předpokládá, že doklad vydávaný 
lékařům, kteří úspěšně absolvovali 
harmonizovanou specializovanou odbornou 
lékařskou přípravu (a kterým členský stát musí 
podmínit přístup k příslušným odborným 
činnostem specializovaného lékaře ve smyslu 
čl. 21 odst. 6 směrnice, v platném znění) bude 
nést název dokladu, označení vydávající 
instituce, a obor specializace, určení toho, jaký 
název dokladu, označení vydávající instituce 
resp. název oboru má být na dokladu uveden, 
spadá do kompetence členských států. 
Dále je vhodné uvést, že podle čl. 21a směrnice 
2005/36/ES, v platném znění, musí členský stát 
provést oznámení, na základě kterého pak 

Akceptováno 
 
Z návrhu vyhlášky byla odstraněna 
příloha č. 5 a vzor diplomu o zvláštní 
specializované způsobilosti existuje pouze 
ve variantě bez odkazu na směrnici 
č. 2005//36/ES 
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Komise v souladu s čl. 21a odst. 4 směrnice 
2005/36/ES, v platném znění, provede 
aktualizaci příslušné položky (příslušných 
položek), a to změnou přílohy V bodu 5.1.2. 
resp. 5.1.3. téže směrnice formou přijetí aktu 
v přenesené pravomoci. 
Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

Návrhu se dotýká směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 6. 
července 2005 o uznávání odborných 
kvalifikací, v platném znění. 
K § 2 odst. 4 písm. e), § 4 odst. 5 a příloze č. 5 
návrhu: 
 
 
Ustanovení § 2 odst. 4 písm. e) předpokládá, že 
v případě nástavbových oborů, které odpovídají 
oborům uvedeným v příloze V směrnice 
2005/36/ES, bude v diplomech o zvláštní 
specializované způsobilosti (jenž se získává 
absolvováním vzdělávání v nástavbového 
oboru),  uvedena věta „Zvláštní specializovaná 
způsobilost je v souladu s článkem 25 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ... a 
vydaný doklad je dokladem o vzdělání uvedený 
v příloze V (5.1.2) a (5.1.3) této směrnice.“.  
 
V této souvislosti upozorňujeme, že stávající § 
21e zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění 
(který byl do zákona č. 95/2004 Sb. vložen 
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zákonem č. 67/2017 Sb.), upravující vzdělávání 
v nadstavbovém oboru, obsahoval již návrh 
zákona, který byl Ministerstvem zdravotnictví 
předložen do připomínkového řízení v červnu 
2015 a pak pro jednání vlády v září a prosinci 
2015. Tato úprava nebyla předkladatelem 
vykázána jako transpozice čl. 25 směrnice 
2005/36/ES. Zrovna tak nebyl vykázán jako 
transpoziční žádný nástavbový obor a 
minimální délka vzdělávání v něm v návrhu 
vyhlášky o nástavbových oborech vzdělávání 
lékařů a zubních lékařů a o změně vyhlášky č. 
185/2009 Sb., o oborech specializačního 
vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 
a oborech certifikovaných kurzů, ve znění 
pozdějších předpisů, který byl předložen do 
připomínkového řízení v březnu 2018 a pro 
jednání pracovních komisí LRV v červnu 2018.  
Nadto, ve srovnávací tabulce k směrnici 
2005/36/ES pořád zůstává u čl. 25 vykázána 
pouze transpozice právní úpravou týkající se 
specializačního vzdělávání.  
 
Požadujeme proto buď zevrubně vysvětlit, proč 
lze považovat i vzdělávání v nadstavbovém 
oboru (jde-li o jeden z nástavbových oborů, 
které odpovídají oborům uvedeným v příloze 
V směrnice 2005/36/ES) za specializovanou 
odbornou lékařskou přípravu ve smyslu čl. 25 
uvedené směrnice, nebo § 2 odst. 4 písm. e) 
vypustit (a v návaznosti na to vypustit i § 4 odst. 
5 a přílohu č. 5).  
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Unie zaměstnavatelských svazů 
České republiky 

   

Mgr. Marta Novotná  
e-mail: marta.novotna@vzp.cz
  tel.: 952 220 211 

Doporučující K §2 odst. 1 písm. f) – Navrhujeme doplnit text 
písm. f)-„jméno, popřípadě jména, příjmení, 
akademický titul a podpis osoby jednající za 
Ministerstvo zdravotnictví a jméno, popřípadě 
jména, příjmení, akademický titul a podpis 
osoby jednající za pověřenou organizaci.“  
Odůvodnění:  
Doklad o vzdělání by měl být podepsán také 
osobou jednající za pověřenou organizaci. 
 

Akceptováno 

 Doporučující K §2 odst. 2 písm. a) – Znění textu uvedeného v 
písm. a) doporučujeme uvést do souladu 
s textem uvedeným na vzoru certifikátu o 
absolvování základního kmene. „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,“ 
doporučujeme nahradit spojením „datum 
absolvování základního kmene“. 
Odůvodnění:  
Na certifikátu je uvedeno spojení „datum 
absolvování základního kmene“, v textu návrhu 
vyhlášky je tento datum vymezen odlišně. 

Neakceptujeme 
 
Aby nedocházelo k rozdílným výkladům.  

 Doporučující K § 4 odst. 5  – Doporučujeme opravit odkaz. 
Odůvodnění: 
V § 4 odst. 5 má být uveden odkaz na § 2 odst. 
4 písm. e), doporučujeme opravit. 

Akceptováno jinak 
 
Text § 4 odst. 5 na základě zásadní 
připomínky OKOM odstraněn. 
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 Doporučující K přílohám návrhu vyhlášky – navrhujeme 
doplnit vzory dokladů o vzdělávání v souladu 
s textem návrhu vyhlášky o požadavek otisku 
úředního razítka.  
Odůvodnění: 
 Na vzorech dokladů o vzdělání postrádáme 
požadavek otisku úředního razítka (otisku 
razítka MZ ČR) ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 
352/2001 Sb., o užívání státních symbolů ČR, 
jehož uvedení požaduje návrh vyhlášky v rámci 
úpravy zvláštních náležitostí dokladů o vzdělání 
lékařů (viz § 2 odst. 2 písm. c), odst. 3 písm. d), 
odst. 4 písm. d), odst. 5 písm. c). V této 
souvislosti doporučujeme rozšířit pozn. pod 
čarou č. 1 i o odkaz na ustanovení § 6 zákona č. 
352/2001 Sb.  
 

Neakceptováno 
 
Není nutné, aby místo bylo přímo 
uvedeno na vzoru resp. tiskopisu dokladu. 

 Doporučující K přílohám návrhu vyhlášky - Znění textu 
uvedeného na vzoru diplomu o specializované 
způsobilosti (Příl. č. 2, 3) „předseda zkušební 
komise“ doporučujeme uvést do souladu s § 2 
odst. 3 písm. d) návrhu vyhlášky, kde je 
uvedeno „předseda atestační komise“. 
Odůvodnění:  
Na vzoru diplomu je uveden termín „předseda 
zkušební komise“, což není v souladu se zněním 
ustanovení § 2 odst. 3 písm. d) návrhu vyhlášky 
– doporučujeme sjednotit. 

Akceptováno 
 
dle § 21 odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb. 
použita slova „předseda atestační 
komise“.  
 
 

 
V Praze dne              17. 9. 2018                                                                                                         Podpis 
Vypracoval:              Mgr. Eva Vozábová 
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