
 

III. 

 

ODŮVODNĚNÍ 

Návrh vyhlášky o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného 

dohledu, získal-li certifikát o absolvování základního kmene patologického.  

K návrhu vyhlášky není zpracováno hodnocení dopadu regulace (RIA), a to na základě 

rozhodnutí předsedkyně Legislativní rady vlády čj. 29225/2019-UVCR ze dne 17.  září 2019. 

Obecná část 

A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích 

hlavních principů 

Návrh vyhlášky o stanovení činností, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu, 

získal-li certifikát o absolvování základního kmene patologického, 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, který nabyl účinnosti dne 1. 7. 2017.  

Požadavek na stanovení činností lékařů, zubních lékařů a farmaceutů obsahovala již 

zmocňovací ustanovení doplněná do zákona č. 95/2004 Sb. zákonem č. 189/2008 Sb., 

kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti 

státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon 

o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 

Nezbytnost navrhované právní úpravy vychází z nutnosti stanovit kompetence lékařům 

s odbornou způsobilostí, po získání certifikátu o ukončení vzdělání v základním kmeni. 

Dosavadní právní úprava těmto lékařům žádné kompetence nepřiznávala, určitý výčet 

činností, které by měl být lékař schopný po ukončení vzdělávání v základním kmeni 

samostatně vykonávat, byl obsažen ve vzdělávacích programech jednotlivých oborů.  

Vzdělávací programy, které Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje ve Věstníku 

ministerstva zdravotnictví, však nejsou právním předpisem a výkon kompetencí v nich 

uvedených tak nemá právní oporu. Stanovením kompetencí je založeno oprávnění k jejich 

výkonu, proto uvedení kompetencí pouze ve vzdělávacích programech není dostačující. 

Zákon č. 67/2017 Sb. navíc stanoví lékařům novou povinnost, a to složit po ukončení 

vzdělávání v základním kmeni příslušnou zkoušku. Na složení zkoušky a prokázání 

určitých znalostí by mělo logicky navazovat i přiznání nových kompetencí. 

Vymezení kompetencí lékaře po absolvování základního kmene má rovněž určité 

ekonomické dopady. Tento lékař bude dříve způsobilý samostatně vykonávat povolání 

v přesně vymezených činnostech, tzn. bez dohledu jiného lékaře. Tím pádem se 

odpovídajícím způsobem sníží personální náklady na provedení jednotlivých zdravotních 

výkonů. 
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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.  

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 písm. k) k provedení § 4 odst. 4 písm. a) tohoto zákona.  

2. Soulad s právem EU, judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými 

správními zásadami Evropské unie a s mezinárodními smlouvami 

Problematika návrhu vyhlášky se okrajově dotýká směrnice Evropského Parlamentu a 

Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací. Tato vyhláška ji 

ovšem netransponuje. Směrnice je transponována samotným zákonem č. 95/2004 Sb., 

k jehož provedení je předkládána tato vyhláška. Vyhláška je s ní tedy plně slučitelná. 

C) Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Zákon č. 95/2004 Sb. v původním znění upravoval kompetence lékaře s odbornou 

způsobilostí tak, že lékař s odbornou způsobilostí na základě certifikátu o absolvování 

základního kmene příslušného specializačního oboru, mohl bez odborného dohledu 

vykonávat činnosti stanovené prováděcím právním předpisem. Příslušný právní předpis 

však dosud nebyl vydán.  

Navrhovaná vyhláška tedy plní požadavky, které se objevily již ve zmocňovacích 

ustanoveních vložených do zákona č. 95/2004 Sb. zákonem č. 189/2008 Sb., kterým se 

mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních 

příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání 

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

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 

Navrhovaná právní úprava nebude mít hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet 

a ostatní veřejné rozpočty a ani dopady na podnikatelské prostředí.  

Navrhovaná úprava nebude mít negativní 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.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBSGAMQDA)

aspi://module='ASPI'&link='18/2004%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.%206.2010'


   

3 
 

F) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 

a osobních údajů 

Navrhovaná právní úprava nemá vliv na ochranu soukromí a osobních údajů. 

G) Zhodnocení korupčních rizik 

Ministerstvo zdravotnictví nepředpokládá vznik korupčních rizik v souvislosti se 

stanovením kompetencí lékařům s odbornou způsobilostí.  

H) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Návrh vyhlášky nemá negativní dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 

Zvláštní část 

K § 1 

Ustanovení stanoví jednotlivé činnosti, které může lékař po získání certifikátu o ukončení 

vzdělání v základním kmeni patologickém vykonávat bez odborného dohledu. 

Činnosti byly definovány ve spolupráci s akreditační komisí pro obor patologie Ministerstva 

zdravotnictví jako poradním orgánem, který současně navrhuje obsah specializačního 

vzdělávání a vzdělávacích programů. Činnosti vycházejí z rozsahu a obsahu studijních 

povinností, které musí lékař absolvovat před přihlášením ke zkoušce po ukončení vzdělávání 

v základním kmeni. Na návrhu došlo mezi zúčastněnými subjekty ke shodě. 

Navržené činnosti byly dále posouzeny i zástupci odborných společností a poskytovatelů 

zdravotních služeb z pohledu praktického dopadu výkonu těchto činností lékaři s odbornou 

způsobilostí na zajištění zdravotních služeb a bezpečnost pacientů.  

V současné době může na základě ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 95/2004 Sb. lékař 

s odbornou způsobilostí vykonávat bez odborného dozoru činnosti, které odpovídají rozsahu 

znalostí a dovedností získaných absolvováním nejméně šestiletého prezenčního studia a jsou 

stanoveny vyhláškou č. 280/2012 Sb., o stanovení činností, které může lékař vykonávat bez 

odborného dohledu a bez odborného dozoru na základě odborné způsobilosti. Lékař  

s odbornou způsobilostí může před získáním certifikátu o absolvování základního kmene 

vykonávat další činnosti v rozsahu, který mu písemně stanoví jeho školitel, a to pod 

odborným dohledem. 

Předkládaný návrh vyhlášky stanoví činnosti, které bude moct lékař vykonávat bez odborného 

dohledu, získá-li certifikát o absolvování základního kmene patologického. Současně může 

lékař s odbornou způsobilostí, který získá certifikát o absolvování základního kmene 

vykonávat na základě ustanovení § 4 odst. 4 písm. b) zákona č. 95/2004 Sb.  revizní činnost 

podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění a na základě ustanovení § 4 odst. 4 

písm. c) zákona č. 95/2004 Sb. další činnosti v rozsahu, který mu písemně stanoví jeho 

školitel.  
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Ve výčtu jsou uvedeny činnosti, ke kterým postačuje vzdělání v základním kmeni. Činnosti, 

které v této vyhlášce nejsou uvedeny, jako jsou např. samostatná histologická či cytologická 

vyšetření, může lékař vykonávat samostatně, až po úspěšném složení atestační zkoušky.  

K § 2 

Vzhledem k tomu, že zákon č. 67/20017 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, nabyl účinnosti již 1. 7. 2017, navrhuje se, aby předkládaná vyhláška nabyla 

účinnosti dnem 1. ledna 2021. Tato délka legisvakance se jeví jako dostačující. 
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