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III.  

ODŮVODNĚNÍ 

Návrh vyhlášky o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a o změně 

vyhlášky č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, závěrečné zkoušce 

certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem 

lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a 

farmaceutů), ve znění vyhlášky č. 118/2018 Sb. 

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

základě výjimky udělené předsedou Legislativní rady vlády ze dne 16. dubna 

2019(čj. 13356/2019-UVCR) 

Obecná část 

 

A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích 

hlavních principů 

Navrhovaná úprava nahrazuje dosavadní úpravu zkoušek ve vyhlášce 

č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a 

o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a 

farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů) a je předkládána 

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. ukládá v § 37 odst. 1 písm. f) 

Ministerstvu zdravotnictví povinnost stanovit vyhláškou zkušební řád zkoušky po 

ukončení vzdělávání v základním kmeni, atestační zkoušky, aprobační zkoušky, 

závěrečné zkoušky nástavbového oboru a závěrečné zkoušky funkčního kurzu a 

v § 37 odst. 1 písm. l) složení zkušební komise pro zkoušku po ukončení 

vzdělávání v základním kmeni, zkušební komise pro závěrečnou zkoušku 

nástavbového oboru a zkušební komise pro závěrečnou zkoušku funkčního 

kurzu. 

Aprobační zkouška již je řešena v samostatné vyhlášce č. 117/2018 Sb., 

o zkušebním řádu aprobační zkoušky. 

Cílem nové právní úpravy je stanovit jednotné principy a postupy pro organizaci a 

zajištění všech druhů zkoušek pro specializační vzdělávání, vzdělávání 

v nástavbových oborech a ve funkčních kurzech lékařů, zubních lékařů a 

farmaceutů, a to s ohledem na skutečnost, že zákon č. 95/2004 Sb., ve znění  

č. 67/2017 Sb. nově zavedl rovněž zkoušku po ukončení vzdělávání v základním 

kmeni, závěrečnou zkoušku funkčního kurzu a (nejen) terminologicky ustálil 

pojem závěrečná zkouška nástavbového oboru, která byla předchozí právní 
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úpravou označena jako „závěrečná zkouška certifikovaného kurzu“.  Oproti 

dosavadní právní úpravě je rovněž průběh každé zkoušky a její organizační 

zajištění popsáno samostatně, nikoliv pouze odkazem na průběh a zajištění 

atestační zkoušky, což umožnilo popsat specifické rozdíly v požadavcích na 

jednotlivé zkoušky. 

V dosavadní vyhlášce č. 188/2009 Sb. zůstane zachována část čtvrtá „Postup pro 

ověření znalosti českého jazyka“, a tím naplněno i zmocňovací ustanovení v § 37 

odst. 1 písm. h) zákona č. 95/2004 Sb. 

 

 

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. f) a l) a § 5a odst. 5, § 21h odst. 1 

a § 21l odst. 1 tohoto zákona.  

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

a obecnými správními zásadami Evropské unie a s mezinárodními 

smlouvami 

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 

Dosavadní právní úprava (vyhláška č. 188/2009 Sb., o zkouškách lékařů, zubních 

lékařů a farmaceutů, ve znění vyhlášky č. 118/2018 Sb.) řešila pouze zkoušku 

atestační, aprobační, zkoušku certifikovaného kurzu a postup ověření znalosti 

českého jazyka.  

S účinnosti od 21. 6. 2018 bylo vyhláškou č. 118/2018 Sb., kterou se mění 

vyhláška č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné 

zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka 

pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních 

lékařů a farmaceutů), vypuštěno ustanovení § 1 písm. b) vyhlášky č. 188/2009 

Sb. týkající se aprobační zkoušky a tuto problematiku nyní řeší samostatný právní 
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předpis vyhláška č. 117/2018 Sb., o zkušebním řádu aprobační zkoušky. 

Vyhláška č. 188/2009 Sb. se po této úpravě vztahovala pouze na atestační 

zkoušky, zkoušky certifikovaného kurzu a postup ověření znalostí českého 

jazyka. 

Zákon č. 95/2004 Sb., ve znění č. 67/2017 Sb. nově zavádí zkoušku po ukončení 

vzdělávání v základním kmeni, závěrečnou zkoušku funkčního kurzu a ukotvuje 

termín nástavbový obor, dříve označovaný jako certifikovaný kurz, a spolu s tím i 

termín závěrečná zkouška nástavbového oboru. Pro tyto zkoušky tedy bylo nutné 

vytvořit zkušební řády a složení zkušebních komisí.  

 

 

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 

Ačkoliv nově navrhovaná právní úprava popisuje způsob organizace dvou nových 

zkoušek (zkouška po ukončení vzdělávání v základním kmeni a závěrečná 

zkouška funkčního kurzu) nebude mít hospodářské a finanční dopady na státní 

rozpočet a ostatní veřejné rozpočty, neboť stanoví pouze zkušební řády a složení 

zkušebních komisí, avšak sama o sobě nově tyto zkoušky nezavádí. Uvedené 

zkoušky ukotvil již zákon č. 67/2017 Sb. 

Navrhovaná právní úprava nebude mít dopady na podnikatelské prostředí.  

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 oproti 

dosavadní praxi žádné změny. Účel zpracování osobních údajů je identifikační, 

evidenční a kontrolní a jsou využívány pouze v souvislosti s konáním uvedených 

zkoušek. 

Vzhledem k tomu, že přihlášky k jednotlivým zkouškám jsou podáním směřujícím 

vůči Ministerstvu zdravotnictví nebo pověřeným organizacím jako správním 

orgánům vykonávajícím působnost v oblasti veřejné správy, 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 
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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 pak žadatelé přikládají doklady o dosaženém vzdělání, popřípadě 

další doklady, které jsou stanoveny zákonem č. 95/2004 Sb., ve znění č. 67/2017 

Sb. 

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. 

Zkouška po ukončení vzdělávání v základním kmeni 

Specifický účel: Zkouška po ukončení vzdělávání v základním kmeni uzavírá 

vzdělávání určité části specializačního vzdělávání, kterou je tzv. základní kmen a 

slouží k získání certifikátu o absolvování základního kmene, který je nutnou 

podmínkou k přihlášení k atestační zkoušce a ukončení specializačního 

vzdělávání. Zpracování osobních údajů předpokládá přihláška ke zkoušce po 

ukončení vzdělávání v základním kmeni (§ 3) a protokol o zkoušce po ukončení 

vzdělávání v základním kmeni (§ 3).  

Kategorie zpracovávaných osobních údajů: údaje sloužící k identifikaci uchazeče 

o zkoušku po ukončení vzdělávání v základním kmeni – jméno, datum a místo 

narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, případně adresa pro doručování 

písemností, státní příslušnost a kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa). 

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 samotné 

zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni (její organizace a 

administrace). 

Lhůty pro uchování osobních údajů: Dokumenty tvořící dokumentaci o vzdělávání 

podle vzdělávacího programu je akreditované zařízení povinno uchovávat a 

umožnit z nich provedení výběru archiválií podle zákona č. 499/2004 Sb.,  

o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů - viz § 18 odst. 1 písm. d) zákona č. 95/2004 Sb., ve znění č. 67/2017 

Sb. 

Po uplynutí 50 let přechází archiválie do Národního archivu v Praze. 

Atestační zkouška 

Specifický účel: Atestační zkouška je závěrečnou zkouškou specializačního 

vzdělávání a slouží k získání specializované způsobilosti. Zpracování osobních 

údajů předpokládá přihláška k atestační zkoušce (§ 10) a protokol o atestační 

zkoušce (§ 10).  

Kategorie zpracovávaných osobních údajů: údaje sloužící k identifikaci uchazeče 

o atestační zkoušku – jméno, datum a místo narození, rodné číslo, adresa 
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trvalého bydliště, případně adresa pro doručování písemností, státní příslušnost a 

kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa). 

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 samotné 

atestační zkoušky (její organizace a administrace). 

Lhůty pro uchování osobních údajů: Dokumenty tvořící dokumentaci o vzdělávání 

podle vzdělávacího programu je akreditované zařízení povinno uchovávat a 

umožnit z nich provedení výběru archiválií podle zákona č. 499/2004 Sb.,  

o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů - viz § 18 odst. 1 písm. d) zákona č. 95/2004 Sb., ve znění č. 67/2017 

Sb. 

Po uplynutí 50 let přechází archiválie do Národního archivu v Praze. 

Závěrečná zkouška nástavbového oboru 

Specifický účel: Závěrečná zkouška nástavbového oboru slouží k získání zvláštní 

specializované způsobilosti. Zpracování osobních údajů předpokládá přihláška  

k závěrečné zkoušce nástavbového oboru (§ 19) a protokol o závěrečné zkoušce 

nástavbového oboru (§ 19).  

Kategorie zpracovávaných osobních údajů: údaje sloužící k identifikaci uchazeče 

o závěrečnou zkoušku nástavbového oboru – jméno, datum a místo narození, 

rodné číslo, adresa trvalého bydliště, případně adresa pro doručování písemností, 

státní příslušnost a kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa). 

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 samotné 

závěrečné zkoušky nástavbového oboru (její organizace a administrace). 

Lhůty pro uchování osobních údajů: Dokumenty tvořící dokumentaci o vzdělávání 

podle vzdělávacího programu je akreditované zařízení povinno uchovávat a 

umožnit z nich provedení výběru archiválií podle zákona č. 499/2004 Sb., 

o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů - viz § 18 odst. 1 písm. d) zákona č. 95/2004 Sb., ve znění č. 67/2017 

Sb. 

Po uplynutí 50 let přechází archiválie do Národního archivu v Praze. 

Závěrečná zkouška funkčního kurzu 

Specifický účel: Závěrečná zkouška funkčního kurzu ukončuje vzdělání ve 

funkčním kurzu, kterým se prohlubují znalosti a dovednosti lékaře, zubního lékaře 

a farmaceuta.  Zpracování osobních údajů předpokládá přihláška k závěrečné 

zkoušce funkčního kurzu (§ 27) a protokol o závěrečné zkoušce funkčního kurzu 

(§ 27).  
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Kategorie zpracovávaných osobních údajů: údaje sloužící k identifikaci uchazeče 

o závěrečnou zkoušku funkčního kurzu – jméno, datum a místo narození, rodné 

číslo, adresa trvalého bydliště, případně adresa pro doručování písemností, státní 

příslušnost a kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa). 

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 samotné 

závěrečné zkoušky funkčního kurzu (její organizace a administrace). 

Lhůty pro uchování osobních údajů: Dokumenty tvořící dokumentaci o vzdělávání 

podle vzdělávacího programu je akreditované zařízení povinno uchovávat a 

umožnit z nich provedení výběru archiválií podle zákona č. 499/2004 Sb.,  

o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů - viz § 18 odst. 1 písm. d) zákona č. 95/2004 Sb., ve znění č. 67/2017 

Sb. 

Po uplynutí 50 let přechází archiválie do Národního archivu v Praze. 

G) Zhodnocení korupčních rizik 

Ministerstvo zdravotnictví nepředpokládá vznik korupčních rizik v souvislosti se 

stanovením zkušebních řádů a postupem pro složení zkušebních komisí.  

H) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Návrh vyhlášky nemá negativní dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 

 

Zvláštní část 

K § 1  

Ustanovení vymezuje předmět úpravy vyhlášky, tj. jednotlivé zkoušky, kterých se 

zkušební řády a zkušební komise týkají.  

K § 2, § 18, § 26 

Popisují složení komise pro zkoušku po ukončení vzdělávání v základním kmeni 

(§ 2), komise pro závěrečnou zkoušku nástavbového oboru (§ 18) a závěrečnou 

zkoušku funkčního kurzu (§ 26), jakým způsobem jsou sestavovány zkušební komise 

a kdo může být zkouškám přítomen. V případě atestační zkoušky tato ustanovení 

chybí, neboť jsou uvedena přímo v zákoně č. 95/2004 Sb., ve znění č. 67/2017 Sb.  

V případě zkušební komise pro zkoušku po vzdělávání v základním kmeni (§ 2 odst. 

2) nejsou členové jmenováni na návrh České stomatologické komory, neboť součástí 

vzdělávání zubních lékařů není vzdělávání v základním kmeni. Rovněž zde není 

stanovena povinnost, aby ve zkušební komisi byly rovnoměrně zastoupeny všechny 

subjekty, které do ní své zástupce nominují. Důvodem je velký počet zkoušek po 

ukončení vzdělávání v základním kmeni, který bude probíhat (navíc ve stejném 

časovém období jako státní závěrečné zkoušky) a který může vést k tomu, že 
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ministerstvo nebo pověřené organizace nebudou schopny zkušební komise 

z nominovaných členů operativně sestavit v požadovaném poměru.  

V případě zkušební komise závěrečné zkoušky funkčního kurzu (§ 26) není dán 

požadavek, aby jeden člen komise byl současně členem akreditační komise 

příslušného oboru, neboť funkční kurzy se nemusí dotýkat pouze jednoho oboru a 

tedy není možné určit, z jaké akreditační komise má dotčený člen být. 

K § 3, § 10, § 19 a § 27 

Stanovují náležitosti přihlášek k jednotlivým zkouškám včetně případných příloh a 

termíny pro podání přihlášek.  

K § 4, § 11, § 20 a § 28 

Upravuje, kdo stanovuje a jakým způsobem zveřejňuje termíny a místa konání 

zkoušek. V jakých termínech jsou uchazeči a členové komise informováni 

o termínech konání zkoušek, případně informováni o zrušení termínu.  

K § 5 až 7, § 13 až 15, § 20 až 23 a § 29 až 31 

Ustanovení definují, z jakých částí se mohou jednotlivé zkoušky skládat, v jakém 

pořadí po sobě následují, a s jakým časovým rozestupem. Rovněž uvádí způsob 

zveřejnění zkušebních otázek a studijní literatury. 

Dále stanovuje proces ústní části zkoušek, způsob hodnocení jednotlivých částí a 

zaznamenání celkového výsledku do průkazu odbornosti. 

K § 8, § 16, § 24 a § 32 

Ustanovení stanovují způsob hodnocení zkoušek nebo jejich částí. 

K § 9, § 17, § 25 a § 33 

Stanovují možnosti a způsob omluvy ze zkoušek, včetně potřebných lhůt, důsledky 

odstoupení od zkoušek, důsledky, pokud se uchazeč ke zkoušce nedostaví.  

Současně stanovují postup pro situaci, kdy uchazeč uspěje jen u některé části 

zkoušek. Úspěšně vykonané části zkoušek budou uchazeči uznány za předpokladu, 

že uchazeč do 2 let úspěšně složí zbývající části příslušné zkoušky.  

K § 34 

Obsahuje přechodná ustanovení ve vztahu k uchazečům, kteří nedokončili 

specializační vzdělávání nebo vzdělávání v certifikovaném kurzu, ani se nepřihlásili 

k atestační zkoušce nebo k závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu před účinností 

navrhované právní úpravy. Dále bude zveřejněn na webových stránkách ministerstva 

aktualizovaný seznam otázek a studijní literatury k atestační zkoušce a závěrečné 

zkoušce certifikovaného kurzu.   
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K § 35 

Ustanovení mění název vyhlášky č. 188/2009 Sb., a zrušuje část druhou této 

vyhlášky, která upravuje atestační zkoušku a dále zrušuje úpravu týkající se 

certifikovaného kurzu. Ve vyhlášce č. 188/2009 Sb. zůstane zachována pouze 

úprava postupu ověření znalostí českého jazyka lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 

pohovorem. 

Právní úprava postupu při atestační zkoušce je upravena nově a jsou v ní 

zohledněny požadavky praxe. Vypuštění úpravy postupu při závěrečné zkoušce 

certifikované kurzu navazuje na skutečnost, že zákonem č. 67/2017 Sb. došlo  

ke změně označení certifikovaného kurzu nově na tzv. vzdělávání v nástavbovém 

oboru. Je tedy nově a komplexně upraven průběh závěrečné zkoušky 

certifikovaného kurzu. 

K § 36 

Ustanovení upravuje účinnost navrhované vyhlášky patnáctým dnem po jejím 

vyhlášení. Po nabytí účinnosti vyhlášky budou probíhat atestační zkoušky a 

závěrečné zkoušky certifikovaného kurzu podle dosavadních právních předpisů  

po dobu následujících 6 let. Nová právní úprava nepřinese jejím adresátům žádné 

nové povinnosti. Proto je navrhovaná legisvakanční lhůta považována za dostačující.   
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