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Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) 

 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

 

1. Název návrhu zákona:  

Návrh zákona o léčitelských službách a o změně zákona o správních poplatcích 

 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Ministerstvo zdravotnictví 

 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, 

v případě dělené účinnosti rozveďte 

 

1. června 2020 

 

Implementace práva EU: NE 

- uveďte termín stanovený pro implementaci: - 

- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU: - 

2. Cíl návrhu zákona  

 

Cílem návrhu zákona je zavést právní regulaci, která stojí na těchto hlavních principech: 

 Poskytovat služby léčitelů je dovoleno jen tomu, kdo získá oprávnění, které se získává na 

základě ohlášení místně příslušný krajský úřad. 

 Poskytovat služby léčitelů je dovoleno jen prostřednictvím bezúhonných osob. 

 Oprávnění získá plně svéprávná a bezúhonná osoba. Žádné specifické vzdělání se 

nevyžaduje. 

 Služby léčitelů se poskytují jen na základě informovaného souhlasu pacienta. 

 Poskytovatelé služeb léčitelů vedou záznamy o poskytovaných službách a na žádost 

pacienta mu vydají výpis, opis nebo kopii těchto záznamů. 

 Poskytovatelé informují předem pacienty o cenách svých služeb a vydávají jim potvrzení o 

zaplacení ceny. 

 Poskytovatel služeb léčitelů odpovídá za škodu způsobenou neúplnou nebo nesprávnou 

informací nebo škodlivou radou danou za odměnu. 

 Z každé reklamy na služby léčitelů musí vyplývat, že se nejedná o zdravotní služby 

poskytované podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů. 

 

 

3. Agregované dopady návrhu zákona    

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: ANO 

 

Hospodářský a finanční dopad lze očekávat jednak na Ministerstvo zdravotnictví, které bude muset 

zřídit a provozovat Národní registr léčitelů a dále bude vykonávat roli odvolacího orgánu proti 

rozhodnutí krajských úřadů. 

 

Hospodářský a finanční dopad lze dále očekávat na krajské úřady, které budou nově vykonávat 

agendu rozhodování o oprávněních poskytovatelům služeb léčitelů a také budou rozhodovat o 

přestupcích jednak těchto osob a jednak dalších osob. 
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3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR:  NE 

Nepředpokládají se dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR. 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: ANO 

 

Hospodářský a finanční dopad na jednotlivé léčitele bude minimální, neboť povinnosti, které podle 

navrhovaného zákona budou mít, nejsou nijak finančně náročné. 

 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): ANO  

Rozšíření pravomoci krajských úřadů. 

 

3.5 Sociální dopady: ANO 

 

Z pohledu sociálního dopadu na pacienty, v řadě případů osoby se zdravotním postižením, bude 

pozitivní, nebo se zlepší jejich právní postavení a také jejich možnost vymáhat případnou újmu 

způsobenou jim léčiteli, kteří poruší navrhovaný zákon. 

 

3.6 Dopady na spotřebitele: ANO 

 

Z pohledu dopadu na pacienty jakožto spotřebitele, v řadě případů osoby se zdravotním postižením, 

bude pozitivní, nebo se zlepší jejich právní postavení a také jejich možnost vymáhat případnou 

újmu způsobenou jim léčiteli, kteří poruší navrhovaný zákon. 

 

3.7 Dopady na životní prostředí: NE 

Nepředpokládají se dopady na životní prostředí. 

3.8 Dopady ke vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: NE 

Nepředpokládají se dopady k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů. 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: NE 

Nepředpokládají se dopady na výkon statistické služby 

3.10 Korupční rizika: ANO 

 

V rámci přípravy návrhu zákona byla komplexně posouzena míra korupčních rizik v souladu 

s metodikou zpracovanou Odborem hodnocení dopadů regulace Úřadu vlády České republiky. Ze 
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závěru posouzení vyplývá, že z návrhu zákona vyplývá korupční potenciál, který však 

nepředstavuje vzhledem k nastavení systémových záruk riziko. Jednotlivé požadavky v rámci 

předpokládaných správních řízení jsou nastaveny jasně a nejsou náročné na splnění, že uvážení 

příslušných úředníků je zásadně omezené. 

 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: NE 

Nepředpokládají se dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 
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1. Důvod předložení a cíle 

 

1. 1 Název 

 

Návrh zákona o léčitelských službách a o změně zákona o správních poplatcích 

 

 

1. 2 Definice problému  

 

Úvahy o konkrétní právní regulaci poskytování metod komplementární a alternativní 

medicíny se objevují ve veřejném prostoru již delší čas, avšak dosud nebyly vtěleny 

do žádného legislativního návrhu. Zároveň však trvá neuspokojivý stav, kdy orgány veřejné 

moci, ani pacienti nemají žádný přehled o těchto poskytovatelích, o metodách, které nabízejí. 

Dochází k tomu, že se někteří poskytovatelé skrývají za nejasnými či neexistujícími subjekty. 

O poskytované péči se často nevedou záznamy. Pacient mnohdy odchází bez jakékoli zprávy. 

V případě sporu o poškození pacienta nemá v takových případech pacient žádný důkaz o tom, 

co mu bylo doporučováno či prováděno. 

 

 

1. 3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti  

 

V České republice působí odhadem stovky, spíše tisíce osob, které se věnují poskytování 

služeb v oblasti komplementární a alternativní medicíny. Jsou mezi nimi i poskytovatelé 

zdravotních služeb. Přestože tyto osoby svou činností působí na tak důležitou a závažnou 

oblast, jakou je zdraví lidí, neexistuje žádná konkrétní právní regulace, která by se vztahovala 

k výkonu těchto jejich činností. Na poskytování těchto služeb tak lze vztáhnout jen obecná 

pravidla. V soukromoprávní rovině se jedná o pravidla občanského zákona, kde lze najít i 

konkrétnější ustanovení § 2636 až § 2651, pokud jde o pravidla smlouvy o péči o zdraví. Ve 

veřejnoprávní rovině pak lze postihovat nejzávažnější prohřešky za pomoci trestního 

zákoníku. 

 

Regulace, která by zavedla alespoň základní pravidla činnosti, jejichž porušování by bylo 

stíhatelná státem, a takto došlo k ochraně pacientů jako slabší strany právního vztahu, však 

není. Z opakovaně se objevujících případů poškozování pacientů některými osobami 

poskytujícími léčitelské služby se však taková regulace jeví jako potřebná. 

 

 

1. 4 Identifikace dotčených subjektů  

 

Dotčenými subjekty jsou: 

 

 Ministerstvo zdravotnictví, 

 krajské úřady, 

 poskytovatelé služeb léčitelů, 

 pacienti. 

 

 

1. 5 Popis cílového stavu 

 

Základním cílem návrhu zákona je přijetí nezbytných opatření v oblasti poskytování metod 
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komplementární a alternativní medicíny. 

 

Návrh zákona by měl zavést tyto principy regulace: 

 Poskytovat služby léčitelů je dovoleno jen tomu, kdo získá oprávnění, které se získává 

na základě ohlášení místně příslušný krajský úřad. 

 Poskytovat služby léčitelů je dovoleno jen prostřednictvím bezúhonných osob. 

 Oprávnění získá plně svéprávná a bezúhonná osoba. Žádné specifické vzdělání se 

nevyžaduje. 

 Služby léčitelů se poskytují jen na základě informovaného souhlasu pacienta. 

 Poskytovatelé služeb léčitelů vedou záznamy o poskytovaných službách a na žádost 

pacienta mu vydají výpis, opis nebo kopii těchto záznamů. 

 Poskytovatelé informují předem pacienty o cenách svých služeb a vydávají jim 

potvrzení o zaplacení ceny. 

 Poskytovatel služeb léčitelů odpovídá za škodu způsobenou neúplnou nebo 

nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu. 

 Z každé reklamy na služby léčitelů musí vyplývat, že se nejedná o zdravotní služby 

poskytované podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů. 

 

 

1. 6 Zhodnocení rizika 

 

V případě zachování současného stavu, tj. nepřijetí navrhované právní úpravy, je rizikem to, 

že i nadále budou moci nezodpovědní poskytovatelé služeb léčitelů, či takoví, kteří mají 

vyložené nekalé úmysly, týt z utrpení pacientů a jejich potřeby řešení jejich zdravotních 

problémů a pacienti budou mít jen velmi omezené nástroje, jak se bránit proti těmto 

zavrženíhodným praktikám. 

 

Pozitivní přínos navrhované právní úpravy bude omezení činnosti nekalých praktik některých 

léčitelům posílení právního postavení pacientů a možnost potrestat uvedené nekalé praktiky. 

 

 

2. Návrh variant řešení 

 

2. 1 Varianty regulatorně-technického řešení 

 

Při zvažování různých variant identifikovaného problému z obecného (regulatorně-

technického) hlediska, které by mohly vést ke stanovenému cíli, bylo zvažováno pouze 

předkládané řešení v podobě návrhu zákona o službách léčitelů. Navrhovaná úprava je velmi 

stručná, stojící na několika málo klíčových prvcích. 

 

 

2. 2 Varianty věcného řešení 

 

2.2.1 Varianta 1 (nulová) 

 

Nulovou variantou se rozumí nepředložení návrhu zákona, tedy by nebyla zavedená žádná 

nová pravidla na ochranu pacientů před nepoctivými poskytovateli služeb léčitelů. Takovou 
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variantu si lze představit, avšak znamenala by, že stát bude rezignovat na problémy, se 

kterými se pacienti setkávají při poskytování služeb léčitelů. 

 

 

2.2.2 Varianta 2 (příprava novely platného zákona) 

 

Tato varianta řešení je možností, jak reagovat na existující problémy a jak relativně 

minimalistickou právní úpravou, velmi omezeně zasahující poskytovatele služeb léčitelů, 

pomoci pacientům v jejich právním postavení. 

 

 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

 

3. 1 Návrh zákona bude mít částečné hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet 

a  na ostatní veřejné rozpočty. 

 

3. 2 Náklady  

 

Hospodářský a finanční dopad lze očekávat jednak na Ministerstvo zdravotnictví, které bude 

muset zřídit a provozovat národní registr léčitelů a dále bude vykonávat roli odvolacího 

orgánu proti rozhodnutí krajských úřadů. 

 

Hospodářský a finanční dopad lze dále očekávat na krajské úřady, které budou nově 

vykonávat agendu rozhodování o oprávněních poskytovatelům služeb léčitelů a také budou 

rozhodovat o přestupcích jednak těchto osob a jednak dalších osob. 

 

 

3. 3 Přínosy 

 

Přínosem navrhované právní úpravy bude regulovaný výkon činností poskytovatelů služeb 

léčitelů a díky tomu posílení právní pozice pacientů a nabytí nástrojů pro jejich právní obranu 

a zejména tak předejití či reparování škody, která jim může vzniknout. 

 

 

4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení  

 

Variantou doporučenou k dalšímu řešení je varianta 2, tedy předložení návrhu zákona 

o službách léčitelů, protože naplňuje cílový stav. 

 

Varianta 1 (nulová) je z důvodů popsaných výše suboptimální a žádná další varianta již 

nepřipadá do úvahy. 

 

 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování  

 

Orgánem odpovědným za implementaci doporučené varianty řešení bude Ministerstvo 

zdravotnictví ve spolupráci s krajskými úřady. 
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Implementace doporučené varianty a vynucování zavedených opatření bude zajištěno 

samotným zákonem o službách léčitelů v rámci správního trestání v souladu s obecnou právní 

úpravou přestupků, a to ukládáním pokut a dalších druhů trestů. 

 

 

6. Přezkum účinnosti regulace 

 

Účinnost nové právní úpravy bude zkoumána po uplynutí nejméně 2 let ode dne nabytí její 

účinnosti, aby bylo možné získat relevantní výsledky a komplexně zhodnotit, jaké má právní 

úprava konkrétní dopady. Přezkum účinnosti budou provádět Ministerstvo zdravotnictví 

a krajské úřady, a to z hlediska posouzení účinnosti nové právní úpravy a zejména z hlediska 

dosahování cílů sledovaných touto právní úpravou. 

 

 

7. Konzultace a zdroje dat 

 

Návrh zákona byl v průběhu přípravy konzultován se zástupci poskytovatelů služeb léčitelů, 

se zástupci odborné zdravotnické veřejnosti a byl pojednán radou poskytovatelů i vědeckou 

radou Ministerstva zdravotnictví. 

 

 

8. Kontakty na zpracovatele RIA 

 

Útvar: Ministerstvo zdravotnictví, Sekce legislativy a práva, JUDr. Radek Policar, náměstek 

pro legislativu a právo, e-mail: radek.policar@mzcr.cz, tel. 224972594 
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