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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. novelizačním bodu 156

§ 43a uvést odstavec 2 ve znění:

„(2) Pro účely kontroly specializačního vzdělávání a vzdělávání v nástavbových
oborech může ministerstvo přizvat člena příslušné akreditační komise nebo zástupce
příslušné pověřené organizace, pověřeného ministrem.“.

Odůvodnění
Přestože dle kontrolního řádu je možno přizvat ke kontrolám pracovníky, kteří nejsou
zaměstnanci ministerstva, zmiňuje Komplexní pozměňovací návrh výslovně jako možné
účastníky kontrol členy akreditačních komisí. Protože je žádoucí, aby účastníky kontrol byli
též členové pověřených organizací je logické, aby i ti byli v zákoně zmíněni.
Důvodem zapojení pověřených organizací je nedostatečná kontrola pravidel, která jsou pro
systém stanovena. Všeobecně jsou známé případy nedodržování vzdělávacích programů a
povinností školitelů a akreditovaných pracovišť, na které si mladí lékaři stěžují. Vzhledem
k nízké kapacitě MZ se však kontrolní činnost omezuje převážně na finanční kontroly dotací,
které se vzděláváním souvisí.

Navrhované platné znění
§ 43a
(1) Kontrolu
ministerstvo.

dodržování

povinností

stanovených

tímto

zákonem

vykonává

(2) Pro účely kontroly specializačního vzdělávání a vzdělávání v nástavbových oborech
může ministerstvo přizvat člena příslušné akreditační komise nebo zástupce příslušné
pověřené organizace, pověřeného ministrem.
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