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Pozměňovací návrh poslance Leoše Hegera
Komplexní pozměňovací návrh Výboru pro zdravotnictví (usnesení č. 185 Výboru pro
zdravotnictví, 39. schůze dne 7.9.2016) ke sněmovnímu tisku 723 vládní návrh 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 mění takto:
V Čl. I. novelizační bod 108 § 21i se na konec odstavce 3 vkládá věta:
„V případě prohlubování získané odborné způsobilosti kdy není zřízena příslušná
akreditační komise požádá ministerstvo o vyjádření příslušnou profesní komoru sdružující
lékaře, zubní lékaře nebo farmaceuty podle zákona o České lékařské komoře, České
stomatologické komoře a České lékárnické komoře18) a dále postupuje obdobně.“

Odůvodnění
V případech, kdy Ministerstvo zdravotnictví nezřídí akreditační komisi, která by se mohla
k otázce zřízení funkčního kurzu relevantně vyjadřovat využije v procesu rozhodování o
zařazení funkčního kurzu do seznamu funkčních kurzu namísto vyjádření akreditační komise
vyjádření České lékařské, lékárnické nebo stomatologické komory. Tento případ může nastat
např. u funkčních kurzů vázaných na odborné činnosti stomatologů, kteří mohou samostatně
vykonávat povolání bez získání specializované způsobilosti a žádná akreditační komise, která
by se mohla vyjadřovat k rozsahu jejich činností neexistuje.

Navrhované platné znění
§ 21i
Funkční kurz
(1) Absolvováním funkčního kurzu získávají zdravotničtí pracovníci způsobilost
k výkonu činností vymezených ve vzdělávacím programu. Funkční kurzy prohlubují
a)
b)
c)

u lékařů získanou odbornou, specializovanou nebo zvláštní specializovanou způsobilost,
u zubních lékařů získanou odbornou nebo specializovanou způsobilost,
u farmaceutů získanou odbornou, specializovanou nebo zvláštní specializovanou
způsobilost.
(2) Absolvováním funkčního kurzu nelze získat

a)

odbornou, specializovanou nebo zvláštní specializovanou způsobilost k výkonu
povolání lékaře
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b)
c)

odbornou nebo specializovanou způsobilost k výkonu povolání zubního lékaře,
odbornou, specializovanou nebo zvláštní specializovanou způsobilost k výkonu
povolání farmaceuta.

(3) Návrh na vznik funkčního kurzu podává akreditované zařízení ministerstvu.
Ministerstvo předloží návrh k posouzení příslušné akreditační komisi. Ministerstvo může
požádat akreditované zařízení o doplnění informací nebo o dodatečné předložení
požadovaných dokladů nebo může pozvat akreditované zařízení na jednání akreditační
komise. Akreditační komise předkládá své stanovisko k návrhu ministerstvu ve lhůtě 2 měsíců
od obdržení návrhu. Ministerstvo následně předá návrh spolu se stanoviskem akreditační
komise k závěrečnému stanovisku příslušné vzdělávací radě. Vzdělávací rada předloží
závěrečné stanovisko ministerstvu ve lhůtě 2 měsíců ode dne obdržení návrhu a stanoviska
akreditační komise. Ministerstvo poté rozhodne o zařazení funkčního kurzu do seznamu
funkčních kurzů a o jeho zveřejnění ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví. Ode dne
zveřejnění návrhu ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví lze podávat žádosti o udělení
akreditace podle § 14. V případě prohlubování získané odborné způsobilosti kdy není
zřízena příslušná akreditační komise požádá ministerstvo o vyjádření příslušnou
profesní komoru sdružující lékaře, zubní lékaře nebo farmaceuty podle zákona o České
lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře18) a dále
postupuje obdobně.
(4) Ministerstvo vede seznam funkčních kurzů a zveřejňuje jej na svých
internetových stránkách.
-----------------------------18)

Zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické
komoře, ve znění pozdějších předpisů.

* * *
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