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-2Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona o podmínkách získávání
a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického
povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení výboru pro sociální politiku a
zdravotnictví č. 116 z 18. schůze konané dne 6. listopadu 2003
1. K § 3
§ 3 zní:
„§ 3
(1)

Způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta má ten, kdo
je
a) odborně způsobilý,
b) zdravotně způsobilý,
c) bezúhonný.
(2)
Zdravotní způsobilost zjišťuje a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
vydává na vyžádání posuzovaného lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta jeho ošetřující lékař.
Lékař, zubní lékař nebo farmaceut je povinen podrobit se lékařským prohlídkám za účelem
posouzení zdravotní způsobilosti, a to v odůvodněných případech na vyžádání
a) zaměstnavatele, jde-li o zaměstnance,
b) správního úřadu, který lékaři, zubnímu lékaři nebo farmaceutovi vydal oprávnění
k provozování zdravotnického zařízení podle zvláštního právního předpisu.2)
(3)
Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl pravomocně
odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody za úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti
s výkonem lékařského povolání.“.
2. K § 5
V § 5 odstavec 5 zní:
„(5) Specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu lékařského povolání podle
vzdělávacích programů jednotlivých specializačních oborů, které ministerstvo schvaluje a
zveřejňuje ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví na návrh České lékařské komory a odborných
společností; přitom spolupracuje s akreditovanými a vzdělávacími zařízeními. Vzdělávací
programy, týkající se posudkového lékařství, stanoví ministerstvo ve spolupráci s Ministerstvem
práce a sociálních věcí.“.
3. K § 8
V § 8 odstavec 4 zní:
„(4) Specializační vzdělávání zubního lékaře se uskutečňuje při výkonu povolání zubního
lékaře podle vzdělávacích programů jednotlivých specializačních oborů, které ministerstvo
schvaluje a zveřejňuje ve Věstníku ministerstva zdravotnictví na návrh České stomatologické
komory a odborných společností; přitom spolupracuje s akreditovanými a vzdělávacími
zařízeními.“.
4. K § 11
V § 11 odstavec 4 zní:
„(4) Specializační vzdělávání a doplňující odborná praxe se uskutečňuje při výkonu
povolání farmaceuta podle vzdělávacích programů jednotlivých specializačních oborů, které
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lékárnické komory a odborných společností; přitom spolupracuje s akreditovanými a
vzdělávacími zařízeními.“.
5. K § 17
V § 17 odst. 4 písm. c) se slovo „doba“ nahrazuje slovem „dobu“.
6. K § 19
V § 19 odst. 3 se slova „v odstavci 3“ nahrazují slovy „v odstavci 2“.
7. K § 22
V § 22 odstavec 4 zní:
„(4) Celoživotní vzdělávání organizují a pořádají zejména ministerstvo, vysoké školy
připravující studenty k výkonu zdravotnického povolání, Česká lékařská komora, Česká
stomatologická komora, Česká lékárnická komora a odborné lékařské společnosti ve spolupráci
s akreditovanými vzdělávacími zařízeními, zdravotnickými zařízeními, Ministerstvem práce a
sociálních věcí a Českou správou sociálního zabezpečení. Každý pořadatel tohoto vzdělávání
vydává účastníkům potvrzení o účasti na školicí akci.“.
8. K § 37
V § 37 se slova „§ 2 písm. d)“ nahrazují slovy„§ 2 písm. c)“.
9. K příloze zákona
V příloze zákona se mění název oboru „15. dětská onkologie“ na „15. dětská onkologie a
hematoonkologie“, název oboru „18. dětské praktické lékařství“ na „praktické lékařství pro děti a
dorost“ a název oboru „83. všeobecné lékařství“ na „praktické lékařství pro dospělé“ s tím, že
tyto obory budou zařazeny do seznamu podle abecedy a obory budou přečíslovány.
Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 9. prosince 2003
B. Poslankyně Lucie Talmanová
1. K § 3
Alternativa 1
V § 3 odst. 1 se písmena b) a c) zrušují a zrušují se odstavce 2 a 3.
Alternativa 2
(pokud nebude přijata alternativa 1)
a) V § 3 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).
b) V § 3 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2 a zní:
„(2) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl pravomocně
odsouzen k zákazu výkonu povolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta.“.
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„V § 24 odst. 1 se slova „členských států Evropské unie“ nahrazují slovy „členského
státu“.“.
3. Podmíněný pozměňovací návrh k § 37
((Pouze pokud bude přijat pozměňovací návrh VSPZ uvedený v usnesení č. 116 ze dne
6. 11. 2003 pod bodem č. 1)
„V § 37 se slova „§ 3 odst. 2“ zrušují.“.
4. K § 41
„V § 41 se slova „§ 45 odst. 9“ nahrazují slovy „§ 44 odst. 8“.“.
5. Podmíněný pozměňovací návrh k § 44 odst. 2
(Pouze pokud bude přijat pozměňovací návrh VSPZ uvedený v usnesení č. 116 ze dne
6. 11. 2003 pod bodem č. 9)
„V § 44 odst. 2 se slova „specializovanou způsobilost v oboru všeobecné lékařství“
nahrazují slovy „specializovanou způsobilost v oboru praktické lékařství pro dospělé“
a slova „dětské praktické lékařství“ se nahrazují slovy „praktické lékařství pro děti
a dorost“.“.
C. Poslanec Jiří Maštálka
1. K § 5 odst. 2
V § 5 odst. 2 se na konci doplňuje věta „Ministerstvo může stanovit vyhláškou nižší
kvalifikační stupně, než jsou stanoveny v příloze k tomuto zákonu.“.
2. K § 5 odst. 3
V § 5 odst. 3 se slova „výzkumná a vývojová,“ zrušují.
3. K § 15 odst. 10
V § 15 odst. 10 se zrušuje.
(Poznámka legislativního odboru: Pokud tento pozměňovací návrh nebude upřesněn, je
nehlasovatelný. Ustanovení § 15 obsahuje pouze 5 odstavců.)
4. K § 17
V § 17 odstavec 5 zní:
„(5) Akreditační komise podá ministerstvu stanovisko k žádosti nejdéle do 90 dnů od
doručení úplné žádosti ministerstvu. Žadatel je povinen spolupracovat při ověření všech
údajů ministerstvem.“.
5. K § 17
V § 17 se doplňuje odstavec 9, který zní:
„(9) Podmínky udělení akreditace stanoví ministerstvo vyhláškou.“.
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6. K § 17
V § 17 se za nový odstavec 9 doplňuje odstavec 10, který zní:
„(10) Ministerstvo rozhodne o udělení akreditace, jestliže žadatel splní podmínky
akreditace.“.
D. Poslanec Jozef Kubinyi
K pozměňovacímu návrhu uvedenému v usnesení VSPZ č. 116 (tisk 445/1)
Bod č. 1 se zrušuje.

V Praze dne 11. prosince 2003

MUDr. Milan Cabrnoch v.r.
zpravodaj výboru pro sociální politiku a zdravotnictví

