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Pozměňovací návrh poslance Leoše Hegera
Vládní návrh sněmovního tisku 880 (Vládní návrh 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:
1. V čl. I. se za bod 1 vkládá nový novelizační bod 1a, který zní:
„1a. V § 1 odst. 1 písm. b) se slova „a vzdělávání jiných odborných pracovníků“ zrušují.“
2. V čl. I. se za bod 113 vkládá nový novelizační bod 113a, který zní:
„113a. § 53 zní:
„§ 53
(1) Celoživotním vzděláváním se rozumí průběžné obnovování, zvyšování, prohlubování a
doplňování vědomostí, dovedností a způsobilosti zdravotnických pracovníků v příslušném
oboru v souladu s rozvojem oboru a nejnovějšími vědeckými poznatky v zájmu zachování
bezpečného a účinného výkonu příslušného povolání. Ministerstvo oznámí Evropské Komisi
znění právních předpisů upravujících celoživotní vzdělávání.
(2) Celoživotní vzdělávání je povinné pro všechny zdravotnické pracovníky, kteří jsou
způsobilí k výkonu povolání bez odborného dohledu.“.“

Odůvodnění
Praxe ukázala, že celoživotní vzdělávání je často pouze formální záležitostí. Aby došlo k
efektivnějšímu vynakládání zdrojů, je potřeba povinnost celoživotního
vzdělávání,
stanovenou zákonem koncentrovat jen na ta povolání, která vyžadují vyšší míru kreativity
a samostatnosti. Vládní novela sice zjednodušuje administrativu celoživotního vzdělávání,
ale počet oborů, kde je povinné zůstává zatím nadbytečný. Pozměňovací návrh proto
povinnost vztahuje pouze na zdravotnická povolání, která mohou být podle zákona
vykonávána samostatně, tj na cca 28 oborů v Hlavě II, díly 1 a 2 zákona (např. zdravotní
sestry, porodní asistentky, kliničtí psychologové, fyzioterapeuti aj.).
U zdravotnických povolání, vykonávaných pouze pod odborným dohledem postačuje běžné
zajištění odborné úrovně školitelem, dohlížející osobou či zaměstnavatelem. V této skupině
jsou povolání jako ošetřovatel, sanitář, řidič zdravotnické dopravní služby aj. Do této oblasti
patří i tzv. jiní odborní pracovníci kteří během studia nezískali statut zdravotnického
pracovníka. U nich se situace změní v okamžiku, kdy získají odbornou způsobilost k výkonu
zdravotnického povolání absolvováním specializačního vzdělávání nebo akreditovaného
kvalifikačního kurzu. Mohou při tom dosáhnout kvalifikaci, umožňující samostatný výkon
zdravotnické činnosti, a v takovém případě u nich povinnost celoživotního vzdělávání nakonec
vznikne.
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Navrhované platné znění (ve znění vládní novely)
§1
Předmět úpravy

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a) podmínky získávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a k výkonu činností
souvisejících s poskytováním zdravotní péče v České republice,
b) celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků,
c) uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a k výkonu činností souvisejících
s poskytováním zdravotní péče
1. osob, které získaly tuto způsobilost v jiném členském státě než v České republice (hlava
VII),
2. osob uvedených v hlavě VIII a
d) volné poskytování služeb hostující osoby (hlava VII).
(2) Tento zákon se vztahuje na uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání nebo
činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, vykonávaných fyzickou osobou, která
hodlá vykonávat povolání na území České republiky jako osoba samostatně výdělečně činná
nebo jako zaměstnanec anebo jako osoba usazená nebo hostující.
(3) Na vzdělávání zdravotnických pracovníků podle tohoto zákona se nevztahuje zákon o
uznávání výsledků dalšího vzdělávání1a).
(4) Tento zákon se nevztahuje na podmínky získávání a uznávání odborné způsobilosti a
specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a
farmaceuta, které jsou upraveny zvláštním právním předpisem1b).

§ 53
(1) Celoživotním vzděláváním se rozumí průběžné obnovování, zvyšování, prohlubování a
doplňování vědomostí, dovedností a způsobilosti zdravotnických pracovníků v příslušném
oboru v souladu s rozvojem oboru a nejnovějšími vědeckými poznatky v zájmu zachování
bezpečného a účinného výkonu příslušného povolání. Ministerstvo oznámí Evropské Komisi
znění právních předpisů upravujících celoživotní vzdělávání.
(2) Celoživotní vzdělávání je povinné pro všechny zdravotnické pracovníky, kteří jsou
způsobilí k výkonu povolání bez odborného dohledu.
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