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USNESENÍ
Výboru pro zdravotnictví
ze 45. schůze
ze dne 8. března 2017
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách
získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a
k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění
pozdějších předpisů /sněmovní tisk 880 – garanční výbor/
_____________________________________________________________________________

Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jako garanční výbor po
projednání návrhu zákona po druhém čtení
I.

d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o pozměňovacích
návrzích podaných k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb.,
o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských
zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní
péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických
povoláních), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 880/3), v následujícím
pořadí:
1. Návrhy legislativně technických úprav podle § 95 odst. 2 JŘ přednesené ve
třetím čtení (budou-li v rozpravě ve třetím čtení předneseny)
2. A1, A2, A8 až A25
3. A3
4. A4
5. A5
6. A6 a A26

7. B1 až B8 jsou nehlasovatelné, neboť jsou totožné s pozměňovacími návrhy
výboru pro zdravotnictví A21, A22, A5, A6, A13, A14, A26, A3, o kterých již
bylo hlasováno
8. B9
9. B12 a B13
10. C1 až C3
11. C4 až C6
12. D1 a D2
13. E1 a E2
14. E3 a E4
15. C7 – pokud bude přijato, je nehlasovatelné A7, B10, B11 a F1 až F5
nebude-li přijato
16. A7 – pokud bude přijato, je nehlasovatelné B10, B11 a F1 až F5
nebude-li přijato
17. B10 a B11- pokud bude přijato, je nehlasovatelné F1 až F5
nebude-li přijato
18. F1 – pokud bude přijato, je nehlasovatelné F2 až F5
19. G – pokud bude-li přijato, je nehlasovatelné H
nebude-li přijato
20. H
21. O návrhu zákona jako o celku

II.

z a u j í m á následující stanoviska k jednotlivým pozměňovacím návrhům:
1. Návrhy A1, A2, A8 až A25 DOPORUČUJE
2. Návrh A3

DOPORUČUJE

3. Návrh A4

DOPORUČUJE

4. Návrh A5

DOPORUČUJE

5. Návrhy A6 a A26

DOPORUČUJE

6. Návrh B9

DOPORUČUJE

7. Návrhy B12 až B13

NEDOPORUČUJE

8. Návrhy C1 až C3

DOPORUČUJE

9. Návrhy C4 až C6

DOPORUČUJE

10. Návrhy D1 až D2

DOPORUČUJE

11. Návrhy E1 až E2

DOPORUČUJE

12. Návrhy E3 až E4

NEDOPORUČUJE

13. Návrh C7

DOPORUČUJE

14. Návrh A7

NEDOPORUČUJE

15. Návrhy B10 a B11

NEDOPORUČUJE

16. Návrhy F1 až F5

NEDOPORUČUJE

17. Návrh G

NEDOPORUČUJE

18. Návrh H

NEDOPORUČUJE

III.

z m o c ň u j e zpravodajku výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a
legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny PČR popřípadě navrhla i další
nezbytné úpravy podle § 95 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny;

IV.

p o v ě ř u j e zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny PČR ve
třetím čtení návrhu zákona přednášela stanoviska výboru;

V.

p o v ě ř u j e předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké
sněmovny PČR.
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ověřovatelka výboru
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zpravodajka výboru

Rostislav Vyzula, v. r.
předseda výboru

