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Pozměňovací návrh

poslance Petra Třešňáka
k návrhu poslance Adama Vojtěcha na vydání 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

(sněmovní tisk č. 1040 )

Návrh poslance Adama Vojtěcha na vydání 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:
1. V čl. I novelizačním bodě 4 § 5a se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Uchazeči přísluší
pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku podle zákoníku
práce po dobu 14 kalendářních dnů na přípravu a vykonání zkoušky po ukončení
vzdělávání v základním kmeni.“.
2. V čl I se vkládá nový novelizační bod X, který zní:
„X. V § 21 odst. 2 se doplňuje věta „Uchazeči přísluší pracovní volno s náhradou mzdy
nebo platu ve výši průměrného výdělku podle zákoníku práce po dobu 30 kalendářních dnů
na přípravu a vykonání atestační zkoušky.“.“.
Následující body se přečíslují.

Platné znění dotčených ustanovení s vyznačením navrhovaných změn
§ 5a
Základní kmen specializačního vzdělávání lékařů
…
(3) Vzdělávání v základním kmeni se ukončuje zkouškou. Podmínkou pro přihlášení ke zkoušce
je splnění všech požadavků pro získání teoretických znalostí a praktických dovedností
stanovených prováděcím právním předpisem. Ve vlastním specializovaném výcviku lze
pokračovat i před splněním požadavků uvedených ve větě druhé nebo nebyla-li dosud složena
zkouška po ukončení vzdělávání v základním kmeni. Uchazeči přísluší pracovní volno s náhradou
mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku podle zákoníku práce po dobu 14 kalendářních
dnů na přípravu a vykonání zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni.
a) v nezbytně nutném rozsahu k účasti na vyučování, výuce nebo školení,
b) 2 pracovní dny na přípravu a vykonání každé zkoušky v rámci studia v programu
uskutečňovaném vysokou školou nebo vyšší odbornou školou,
(4) Složení zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni je jednou z podmínek pro
přihlášení k atestační zkoušce, přičemž k atestační zkoušce se může lékař přihlásit nejdříve

a) 4 měsíce po úspěšném složení zkoušky po ukončeném vzdělávání v základním kmeni
všeobecné praktické lékařství, nebo
b) 10 měsíců po úspěšném složení zkoušky po ukončení vzdělávání v ostatních základních
kmenech.
…
§ 21
Atestační zkouška
(1) Specializační vzdělávání se ukončuje atestační zkouškou před oborovou atestační komisí
podle zkušebního řádu stanoveného prováděcím právním předpisem na základě žádosti
uchazeče o vykonání atestační zkoušky. Oborové atestační komise zřizuje ministerstvo jako svůj
poradní orgán. Členy oborových atestačních komisí jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví na
návrh univerzit, České lékařské komory, České stomatologické komory nebo České lékárnické
komory, odborných společností, akreditovaných zařízení, vzdělávacích zařízení a pro obor
posudkové lékařství též na návrh Ministerstva práce a sociálních věcí a České správy sociálního
zabezpečení. U lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v působnosti Ministerstva obrany je na návrh
Ministerstva obrany oborová atestační komise doplněna vždy o jednoho odborníka v oblasti
vojenského zdravotnictví. Ministr zdravotnictví vždy jmenuje členem oborové atestační komise
minimálně jednu osobu, která je současně členem příslušné akreditační komise. Ministerstvo
vždy do 1. prosince zveřejní na svých internetových stránkách seznam jmenovaných členů
atestačních komisí pro následující kalendářní rok. Ministerstvo vždy do 31. prosince zveřejní na
svých internetových stránkách termíny atestačních zkoušek pro následující kalendářní rok.
Ministerstvo, případně pověřená organizace zajišťující průběh atestačních zkoušek, zajistí, že
oborová atestační komise pro každý z termínů atestační zkoušky má nejméně 3 členy, z nichž
jeden člen je vždy současně členem příslušné akreditační komise a jeden člen byl jmenován na
návrh České lékařské komory, České stomatologické komory nebo České lékárnické komory.
Členové oborové atestační komise pro daný termín atestační zkoušky si ze svého středu zvolí
předsedu této komise.
(2) Předpokladem pro přihlášení k atestační zkoušce je splnění všech požadavků stanovených
prováděcím právním předpisem a příslušným vzdělávacím programem; splnění těchto požadavků
posoudí ministerstvo, popřípadě pověřená organizace. O nesplnění požadavků pro vykonání
atestační zkoušky rozhodne ministerstvo. Uchazeči přísluší pracovní volno s náhradou mzdy
nebo platu ve výši průměrného výdělku podle zákoníku práce po dobu 30 kalendářních dnů na
přípravu a vykonání atestační zkoušky.
(3) Atestační zkoušky, nejde-li o atestační zkoušku pro obor všeobecné praktické lékařství nebo
praktické lékárenství, se účastní školitel uchazeče; neúčastní-li se atestační zkoušky školitel
uchazeče, účastní se jí garant oboru nebo garantem oboru určený jiný lékař, zubní lékař nebo
farmaceut se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru, z nějž je atestační zkouška
vykonávána. Tento lékař, zubní lékař nebo farmaceut musí být v základním pracovněprávním

vztahu k akreditovanému zařízení, ve kterém probíhalo specializační vzdělávání uchazeče, nebo
ve služebním poměru. Osoby uvedené ve větě první mají právo účastnit se atestační zkoušky.
(4) Ministerstvo, popřípadě pověřená organizace, zajišťuje
a) přípravu a průběh atestační zkoušky a
b) vypracování posudků atestačních prací, pokud je podmínka vypracování atestační práce
součástí vzdělávacího programu oboru specializačního vzdělávání.
(5) Atestační zkouška se může ve stejném oboru specializačního vzdělávání opakovat nejvýše
dvakrát, nejdříve však za 1 rok ode dne neúspěšně vykonané atestační zkoušky.
(6) Ministerstvo vydá lékaři, zubnímu lékaři nebo farmaceutovi, který úspěšně vykonal atestační
zkoušku, diplom o specializaci. Náležitosti a vzor diplomu stanoví prováděcí právní předpis.
Odůvodnění
Zkouška po ukončení vzdělávání v kmeni a atestační zkouška jsou mimořádně náročné zkoušky
ověřující znalosti, schopnosti a připravenost uchazečů k převzetí odpovědnosti za samostatný
výkon povolání lékaře. Náročnost zkoušky lze nejvíce přiblížit například ke státní závěrečné
zkoušce. K řádné přípravě a úspěšnému zvládnutí zkoušky proto potřebují lékaři adekvátní čas
na přípravu a studium. Zákoník práce v § 232 odst. 1) písm e) přitom přiznává volno 40 pracovních
dnů na přípravu a vykonání státní závěrečné zkoušky, státní rigorózní zkoušky v oblasti lékařství,
veterinárního lékařství a hygieny a státní doktorské zkoušky. Praxe mezi pracovištěmi ohledně
atestační zkoušky a kmenové zkoušky se přitom podle diskuzí vedených s mladými lékaři značně
liší. Lze konstatovat, že kolísá od praxe kdy zaměstnavatele nutí vybírat si na přípravu dovolenou,
přestože atestace lékařů jsou v zájmu zaměstnavatele, až po relativně benevolentnější přístupy
nadřízených, kteří přiznávají různé formy volna. Návrh jasným způsobem sjednocuje praxi
studijního volna před zkouškami ověřujícími kompetentnost lékařů ve specializačním vzdělávání.

