ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU

k návrhu zákona, 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, se
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání
odborných kvalifikací, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU,
ze dne 20. listopadu 2013, kterou se mění směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných
kvalifikací a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému
pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“)
Navrhovaný právní předpis
Ustanovení
(část, §,
Obsah
Celex č.
odst., písm.,
apod.)
§ 5 odst. 5 Specializační vzdělávání se uskutečňuje 32013L0
při výkonu lékařského povolání podle 055
prováděcích právních předpisů a
vzdělávacích programů jednotlivých
specializačních oborů. Specializační
vzdělávání se skládá ze základního
kmene, na který navazuje vzdělávání ve
vlastním specializovaném výcviku.
Specializační vzdělávání zahrnuje účast
na veškerých lékařských výkonech
rámci oboru, ve kterém specializační
vzdělávání probíhá, včetně případné
účasti v nepřetržitém pracovním
režimu. Specializační vzdělávání se
uskutečňuje v pracovněprávním vztahu
podle zákoníku práce.

Odpovídající předpis EU
Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)
Čl. 25 odst.3.

Obsah
3. Odborná příprava probíhá
jako řádné studium ve
specifických
zařízeních
schválených
příslušnými
orgány. Zahrnuje účast na
veškerých
lékařských
činnostech v oboru, ve kterém
příprava
probíhá,
včetně
pohotovostní služby, a to tak,
že uchazeč o odborné vzdělání
věnuje
veškerou
svou
odbornou činnost praktické a
teoretické výuce během celého
pracovního týdne a během
celého roku v souladu s
postupy
stanovenými
příslušnými orgány. V souladu
s tím jsou tato místa přiměřeně
odměňována.

§ 10 odst. 2 Po získání odborné způsobilosti podle 32013L0 Čl. 45 odst. 2 Členské státy zajistí, aby
odstavce 1 může farmaceut samostatně 055
vykonávat
činnosti,
které
jsou
poskytováním lékárenské péče podle
zákona o zdravotních službách, s
výjimkou
činností,
k
jejichž
samostatnému výkonu je podmínkou
získání specializované způsobilosti
podle § 11. Farmaceut je dále způsobilý
vykonávat činnosti, které nejsou
poskytováním zdravotních služeb, a to
při výrobě a kontrole léčiv a při
skladování a distribuci léčiv u
distributora léčiv podle zákona o
léčivech8a).
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držitelé
dokladu
o
vysokoškolském vzdělání ve
farmacii nebo vzdělání, které
je uznáváno jako rovnocenné
vysokoškolskému vzdělání ve
farmacii,
vyhovujícího
podmínkám stanoveným v
článku 44 měli právo na
přístup alespoň k těmto
činnostem a na výkon těchto
činností,
s
výhradou
případného uložení povinnosti
doplnit si odborné zkušenosti:
a) příprava farmaceutické
formy léčiv;
b) výroba a testování léčiv;
c) testování léčiv v laboratoři
pro zkoušení léčiv;
d) skladování, uchovávání a
distribuce léčiv na úrovni
velkoobchodů;
e)
zásobování,
příprava,
testování,
skladování,
distribuce a výdej bezpečných
a účinných léčiv požadované
kvality v lékárnách pro
veřejnost;
f)
příprava,
testování,
skladování, distribuce a výdej
bezpečných a účinných léčiv
požadované
kvality
v
nemocnicích;
g) poskytování informací a
poradenství ohledně léčiv jako
takových,
včetně
jejich
vhodného užívání;
h) ohlašování nežádoucích
účinků
farmaceutických
výrobků příslušným orgánům;
i)
individuální
podpora
pacientů, kteří si sami podávají
léky;
j) podpora místních nebo
celostátních kampaní v oblasti
veřejného zdraví.

§ 28 odst. (1) Odborně způsobilý k výkonu 32013L0
povolání zdravotnického povolání je 055
1
rovněž ten, komu byla uznána odborná
kvalifikace. Vykonávat zdravotnické
povolání na území České republiky
může ten, jemuž byla uznána odborná
kvalifikace a jiná způsobilost a jehož
znalost českého jazyka byla ověřena
podle § 32. O uznání odborné
kvalifikace
a
jiné
způsobilosti
rozhoduje ministerstvo. V případě
lékařů se specializovanou způsobilostí
v oboru posudkové lékařství rozhoduje
o uznání odborné kvalifikace a jiné
způsobilosti jako uznávací orgán
Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Článek 53
1. Příslušníci povolání, kteří
využijí uznávání odborných
kvalifikací, musí mít jazykové
znalosti nezbytné k výkonu
povolání
v
hostitelském
členském státě.
2. Členský stát zajistí, že
veškeré kontroly prováděné
orgánem příslušným pro
kontrolu splnění povinností
podle odstavce 1 nebo pod
jeho dohledem se omezují na
znalost jednoho úředního
jazyka
hostitelského
členského státu nebo jednoho
správního
jazyka
hostitelského členského státu,
pokud je tento jazyk rovněž
úředním jazykem Unie.
3. Kontroly prováděné v
souladu s odstavcem 2 jsou
uloženy
tehdy,
má-li
vykonávané
povolání
důsledky pro bezpečnost
pacientů. Kontroly mohou být
uloženy i s ohledem na jiná
povolání,
pokud
existují
vážné
a
konkrétní
pochybnosti o dostatečnosti
jazykových znalostí daného
příslušníka
povolání
ve
vztahu
k
odborným
činnostem, které tato osoba
zamýšlí vykonávat.
Kontroly
mohou
být
prováděny pouze po vydání
evropského
profesního
průkazu v souladu s článkem
4d nebo případně po uznání
odborné kvalifikace.
4.
Každá
kontrola
jazykových
znalostí
je
přiměřená činnosti, jež má
být vykonávána. Dotyčný
příslušník povolání má právo
podat při těchto kontrolách
odvolání podle vnitrostátního
práva.
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§ 28a odst. 4) Pro účely výkonu zdravotnického 32013L0
povolání se dokladům podle odstavců 2 055
4
a 3 na území České republiky
přiznávají stejné účinky, jaké mají
doklady o dosažené kvalifikaci
vydávané v České republice, pokud
tento zákon nestanoví jinak.

Článek 53
1. Příslušníci povolání, kteří
využijí uznávání odborných
kvalifikací, musí mít jazykové
znalosti nezbytné k výkonu
povolání
v
hostitelském
členském státě.
2. Členský stát zajistí, že
veškeré kontroly prováděné
orgánem příslušným pro
kontrolu splnění povinností
podle odstavce 1 nebo pod
jeho dohledem se omezují na
znalost jednoho úředního
jazyka
hostitelského
členského státu nebo jednoho
správního
jazyka
hostitelského členského státu,
pokud je tento jazyk rovněž
úředním jazykem Unie.
3. Kontroly prováděné v
souladu s odstavcem 2 jsou
uloženy
tehdy,
má-li
vykonávané
povolání
důsledky pro bezpečnost
pacientů. Kontroly mohou být
uloženy i s ohledem na jiná
povolání,
pokud
existují
vážné
a
konkrétní
pochybnosti o dostatečnosti
jazykových znalostí daného
příslušníka
povolání
ve
vztahu
k
odborným
činnostem, které tato osoba
zamýšlí vykonávat.
Kontroly
mohou
být
prováděny pouze po vydání
evropského
profesního
průkazu v souladu s článkem
4d nebo případně po uznání
odborné kvalifikace.
4.
Každá
kontrola
jazykových
znalostí
je
přiměřená činnosti, jež má
být vykonávána. Dotyčný
příslušník povolání má právo
podat při těchto kontrolách
odvolání podle vnitrostátního
práva.
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§ 28a odst. Uznanými doklady podle odstavců 2 32013L0 Čl. 21 odst. 4. 4. Pro provozování lékáren,
055
a 3 nelze doložit způsobilost
na něž se nevztahují územní
6

omezení, může členský stát
rozhodnout odchylně, že
neuzná doklady o dosažené
kvalifikaci uvedené v bodu
5.6.2 přílohy V pro účely
zřízení
nových
veřejně
přístupných
lékáren.
Za
účelem tohoto odstavce se za
nové lékárny považují rovněž
lékárny, které jsou otevřeny
po dobu kratší než tři roky.
Tuto odchylku nelze uplatnit
v případě farmaceutů, jejichž
odborná kvalifikace již byla
uznána příslušnými orgány
hostitelského členského státu
pro jiné účely a kteří
skutečně v souladu se
zákonem odbornou činnost
farmaceuta
v
daném
členském státě již vykonávali
po dobu nejméně tří po sobě
následujících let.

k samostatnému výkonu povolání
farmaceuta pro účely žádosti o
udělení oprávnění k poskytování
zdravotních služeb lékárenské péče
podle zákona o zdravotních službách,
a to po dobu 3 let ode dne jejich
uznání
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