PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
Poslanecká sněmovna
2016
VII. volební období
__________________________________________________________

Pozměňovací návrh

ke sněmovnímu tisku 880

Vládní návrh
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

Předkladatel: Mgr. Jana Pastuchová
Datum:
17.1.2017

Pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 880
Vládní návrh 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,
se mění takto:
V novelizačním bodě 146 v § 85b odst. 3 se za větu druhou vkládá věta „Písemnou část
aprobační zkoušky je možné vykonat v jazyce českém, anglickém, francouzském,
německém nebo ruském.“.“.
Odůvodnění:
Návrh v § 85b zákona č. 96/2004 Sb. stanovuje, že se „aprobační zkouška uskutečňuje v českém
jazyce“. Ve snaze neztěžovat přístup zdravotnických pracovníků, kteří přicházejí ze států mimo
Evropskou unii, má nyní předložený pozměňovací návrh za cíl zmírnit uvedený požadavek, a
to tak, že bude stejně jako podle stávající právní úpravy i nadále možné absolvovat písemnou
část, která je složena z testů, v jazyce českém, anglickém, francouzském, německém nebo
ruském.
Konkrétně se jedná o test ověřující odborné znalosti a test ověřují znalosti systému
zdravotnictví a základů práva ve vztahu k poskytování zdravotní péče v České republice.
Uchazeč si vybere variantu testu v jazyce, který je mu nejbližší, a snáze tak prokáže své odborné
znalosti.
Po úspěšném absolvování těchto dvou písemných testů následuje praktická část zkoušky, která
probíhá v českém jazyce ve formě praxe ve zdravotnickém zařízení. Délku této praxe stanoví
prováděcí předpis (u všeobecné sestry jde o 40 dnů ve stanovené týdenní pracovní době). Po
tuto dobu se uchazeč dostane do českého jazykového prostředí, což mu umožní připravit se na
ústní zkoušku, která již probíhá pouze v českém jazyce.
Tímto způsobem bude možné ověřit schopnost uchazeče odborně se vyjadřovat v českém
jazyce v rozsahu nezbytném k výkonu konkrétního zdravotnického povolání v průběhu výkonu
aprobační zkoušky.

