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Vládní návrh

na vydání

zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických
zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o
změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON
ze dne
kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.
368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o péči o zdraví lidu
Čl. I
Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 210/1990 Sb., zákona č.
425/1990 Sb., zákona č. 548/1991 Sb., zákona č. 550/1991 Sb., zákona č. 590/1992 Sb.,
zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 60/1995
Sb., nálezu ústavního soudu č. 206/1996 Sb., zákona č. 14/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb.,
zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 71/2000
Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č.
258/2000 Sb., zákona č. 164/2001, zákona č. 260/2001 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č.
290/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 130/2003 Sb., se mění takto:
1.

§ 52, 53, 57, 58 a 59 se zrušují.

2.

V § 54 se odstavec 1 zrušuje; zároveň se ruší označení odstavce 2 a poznámka pod
čarou č. 3 se zrušuje.

3.

V § 67b odst. 11 větě první se slova „(§ 53 odst. 1)“ zrušují.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních
Čl. II
Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění
zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 285/2002 Sb. a zákona č.
320/2002 Sb., se mění takto:

1.

V § 6 se slova „lékaři, farmaceuti, kliničtí psychologové, kliničtí logopedové,
zdravotničtí pracovníci s jiným vysokoškolským vzděláním, střední, nižší a pomocní
zdravotničtí pracovníci a dentisté“ nahrazují slovy „zdravotničtí pracovníci způsobilí
k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštních právních předpisů6)“.

Poznámka pod čarou č. 6 zní:
_________________
„6) Zákon č. …/2003 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.
Zákon č. …/2003 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 povoláních).“.

2.

V § 9 odst. 1 se slova „podle § 6“ nahrazují slovy „a zdravotní způsobilost6)“.

3.

V § 9 odst. 2 se slova „podle § 6“ zrušují.

4.

V § 10 odst. 3 písm. a) včetně poznámky pod čarou č. 9 zní:

„a) doklad o vzdělání, doklad o zdravotní způsobilosti a doklad o bezúhonnosti, který nesmí
být starší 3 měsíců,9)
_________________
9)

§ 3 zákona č. …/2003 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.
§ 3 zákona č. …/2003 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 povoláních).“.

5.
V § 10 odst. 3 písm. b) se slovo „Komora“ nahrazuje slovy „stavovská profesní
organizace ustavená zákonem (dále jen „Komora“)“.

6.

V § 10 odst. 3 písm. d) včetně poznámek pod čarou č. 9b, 9c a 9d zní:

„d) osvědčení o věcném, technickém a personálním vybavení zdravotnického zařízení
vydané Komorou,9b) je-li zřízena, nebo osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez
odborného dohledu vydané Ministerstvem zdravotnictví podle zvláštního právního
předpisu9c); jde-li o provozování lékárny, vydává osvědčení o věcném a technickém vybavení
Státní ústav pro kontrolu léčiv9d);
_______________
9b)

9c)
9d)

§ 2 odst. 2 písm. d) zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a
České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. …/2003 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 povoláních).
Vyhláška č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve
znění pozdějších předpisů.“.

7.

V § 10 odst. 3 písm. f) včetně poznámky pod čarou zní:

„f) souhlas Státního ústavu pro kontrolu léčiv s věcným a technickým vybavením, jde-li
o provozování výdejny zdravotnických prostředků9d),“.
8.

V § 10 odst. 3 se na konci písmene h) doplňují slova „ s výjimkou státních příslušníků
členských států Evropské unie nebo právnických osob splňujících podmínky čl. 48
Smlouvy o založení Evropského společenství,“.

9.

V § 10 odst. 3 se na konci písmene i) čárka nahrazuje tečkou a písmeno j) se zrušuje.

10.

V § 10 se odstavec 4 zrušuje a dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

11.

V § 11 odst. 2 se slova „odst. 3 písm. a)“ nahrazují slovy „odst. 3 písm. d)“.

12.

V § 12 odst. 2 se za písmeno „c),“ vkládá písmeno „d),“.

13.

V § 13 odst. 1 písm. a) se slova „odbornou způsobilost“ nahrazují slovy „způsobilost
k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštních právních předpisů6)“.

14.

Příloha k zákonu č. 160/1992 Sb. se zrušuje.

Čl. III
Přechodné ustanovení
Platnost osvědčení k výkonu soukromé praxe vydaného přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona Komorou podle § 2 odst. 2 písm. c) a d) zákona č. 220/1991 Sb., o České
lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění
pozdějších předpisů, zůstává nedotčena.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o vysokých školách
Čl. IV
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb. a zákona č. 147/2001 Sb., se mění
takto:
1. V § 46 odst. 4 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:
„d) v oblasti zubního lékařství „zubní lékař“ (ve zkratce MDDr. uváděné před jménem),“.
Celex: 378L0686

Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena e) až g).
2. V § 87 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno s), které zní:
„s) informuje Ministerstvo zdravotnictví o vydání rozhodnutí o udělení akreditace
studijnímu programu zdravotnického zaměření, ke kterému bylo vydáno stanovisko podle §
79 odst. 1 písm. e); akreditovaný studijní program zašle Ministerstvu zdravotnictví zároveň se
zaslanou informací.“.
Čl. V
Přechodná ustanovení
1. Vysoké školy jsou povinny předložit Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy
žádost o akreditaci zdravotnického magisterského studijního programu zubní lékařství do 30
dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Obsah a rozsah nového studijního programu
zubní lékařství musí odpovídat minimálním požadavkům stanoveným zvláštním právním
předpisem26) a být v souladu s právem Evropských společenství.27) Přijímat studenty do
zdravotnického magisterského studijního programu stomatologie lze naposledy pro
akademický rok 2003/2004. Pro akademický rok 2004/2005 se studenti přijímají pouze do
zdravotnického magisterského studijního programu zubní lékařství. Studenti přijatí ke studiu
zdravotnického magisterského studijního programu stomatologie mohou studium dokončit
podle zdravotnického magisterského studijního programu zubní lékařství.
Celex: 31978L0687

2. Vysoké školy jsou povinny předložit Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy žádost o
akreditaci zdravotnického magisterského studijního programu farmacie (dále jen „nový
studijní program farmacie“) do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Obsah a
rozsah nového studijního programu farmacie musí odpovídat minimálním požadavkům
stanoveným zvláštním právním předpisem26) a být v souladu s právem Evropských
společenství.28) Přijímat studenty do zdravotnického magisterského studijního programu
farmacie lze naposledy pro akademický rok 2003/2004. Pro akademický rok 2004/2005 se
studenti přijímají pouze do nového studijního programu farmacie. Studenti přijatí ke studiu
dosavadního zdravotnického magisterského studijního programu farmacie mohou studium
dokončit podle nového studijního programu farmacie.
Celex: 31985L0432

3. Vysoké školy jsou povinny předložit Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy žádost o
akreditaci bakalářských studijních programů pro přípravu všeobecných sester a bakalářských
studijních programů pro přípravu porodních asistentek do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona. Obsah a rozsah nových studijních programů musí odpovídat minimálním

__________________________________
26)
27)

Vyhláška č.
/2003 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na zdravotnické magisterské studijní
programy všeobecné lékařství, zubní lékařství a farmacie.
Směrnice Rady 78/687/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se činnosti zubních
lékařů.

28)

Směrnice Rady 85/432/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se určitých činností
v oblasti farmacie.

požadavkům stanoveným zvláštním právním předpisem29) a být v souladu s právem
Evropských společenství.30) Přijímat studenty do dosavadních zdravotnických bakalářských
studijních programů pro přípravu všeobecných sester a porodních asistentek lze naposledy pro
akademický rok 2003/2004. Pro akademický rok 2004/2005 se studenti přijímají pouze do
nových studijních programů pro přípravu všeobecných sester a porodních asistentek. Studenti
přijatí ke studiu dosavadních zdravotnických bakalářských studijních programů pro přípravu
všeobecných sester a porodních asistentek mohou studium dokončit podle nových studijních
programů.
Celex: 31980L0155, 31977L0453
___________________________
29)
Vyhláška č. /2003 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání.
30)
Směrnice Rady 80/155/EHS o koordinaci právních a správních přepisů týkajících se přístupu k činnosti
porodních asistentek a jejich výkonu v platném znění.
Směrnice Rady 77/453/EHS o koordinaci právních a správních přepisů týkajících se činnosti zdravotních
sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči v platném znění.“.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl. VI
Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č.
72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č.
118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb.,
zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998
Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č.
223/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 357/1999 Sb.,
zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 62/2000
Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č.
153/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 156/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb.,
zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 242/2000 Sb., zákona č. 307/2000
Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č.
76/2002 Sb., zákona č. 107/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona
č. 149/2002 Sb., zákona č. 173/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,
zákona č. 129/2003 Sb., zákona č. 131/2003, zákona č. 148/2003 Sb. a zákona č. 149/2003
Sb., se mění takto:
15.

V Sazebníku správních poplatků se v položce 22 doplňují písmena o), p) a r), která
znějí:

„o) vydání rozhodnutí o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického
povolání na území České republiky
Kč 1 000,p) vydání rozhodnutí v akreditačním řízení na návrh žadatele
Kč 1 000,r) vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez
odborného dohledu
Kč 500,-.“
2.

Na konec poznámky k položce 22 se doplňuje text

„8. Poplatek podle písmene o) této položky se vybere za vydání rozhodnutí o uznání
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky osobám, které
získaly vzdělání v cizině nebo v jiném jazyce než českém podle zákona č. .../2003 Sb., o
podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti
k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a podle zákona č.
....../2003 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).
9. Poplatek podle písmene p) této položky se vybere za vydání rozhodnutí v akreditačním
řízení podle zákona č. .../2003 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a
specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a
farmaceuta a podle zákona č. ....../2003 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).
10. Poplatek podle písmene r) této položky se vybere za vydání osvědčení k výkonu
zdravotnického povolání bez odborného dohledu podle zákona č. ....../2003 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).“.

ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST
Čl. VII
Tento zákon nabývá účinnosti třicátým dnem ode dne jeho vyhlášení.

Důvodová zpráva

Obecná část
Navrhovaná souborná novela navazuje na právní úpravu způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání, která byla rozdělena do dvou samostatných návrhů zákona, a to do
návrhu zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a do
návrhu zákona 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).
Důvodem tohoto rozdělení je zejména odlišnost řešení problematiky u tzv. „lékařských“ a
„nelékařských“ zdravotnických povolání, a dále též rozsah a přehlednost právní úpravy.
Vzhledem k tomu, že k oběma zákonům připojené novelizace souvisejících zákonů
činily značné legislativní problémy, byla zpracována souborná novela k oběma zákonům, do
které byly převzaty všechny změny souvisejících zákonů dosud obsažené v zákonu „o
lékařích“ i v zákonu „o nelékařích“, s výjimkou novely zákona „o komorách“, která je
předkládána jako samostatný zákon. Tato koncepční úprava však přepokládá, že všechny
zákony, tj. zákon „o lékařích“, zákon „o nelékařích“, novela zákona „o komorách“ a
předložená souborná novela souvisejících zákonů nabudou účinnosti ve stejný den.
Návrh zákona, obsahující novely zákonů souvisejících se zákonem „o lékařích“ a se
zákonem „o nelékařích“, navazuje na zapracování následujících směrnic Evropských
společenství do právního řádu České republiky, a to na:
- Směrnici Rady ze dne 25. července 1978 o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a
jiných dokladů o dosažené kvalifikaci zubních lékařů obsahující opatření k usnadnění
účinného výkonu práva usazování a volného pohybu služeb (78/686/EHS),
-

Směrnici Rady ze dne 25. července 1978 o koordinaci právních a správních předpisů
týkajících se činností zubních lékařů (78/687/EHS),

-

Směrnici Rady ze dne 16. září 1985 o koordinaci právních a správních předpisů ohledně
některých činností v oblasti farmacie (85/432/EHS),

-

Směrnici Rady ze dne 16. září 1985 o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných
dokladů o dosažené kvalifikaci v oboru farmacie obsahující opatření k usnadnění
účinného výkonu práva usazování v určitých činnostech v oboru farmacie (85/433/EHS),

-

Směrnici Rady ze dne 20. prosince 1985, kterou se v důsledku přistoupení Španělska a
Portugalska mění směrnice 85/433/EHS o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a
jiných dokladů o dosažené kvalifikaci v oboru farmacie obsahující opatření k usnadnění
účinného výkonu práva usazování v určitých činnostech v oboru farmacie (85/584/EHS),

-

Směrnici Rady ze dne 30. října 1989 kterou se mění směrnice 75/362/EHS, 77/452/EHS,
78/686/EHS, 78/1026/EHS a 80/154/EHS o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a
jiných dokladů o dosažené kvalifikaci lékařů, zdravotních sester odpovědných za
všeobecnou péči, zubních lékařů, veterinárních lékařů a porodních asistentek, jakož i
směrnice 75/363/EHS, 78/1027/EHS a 80/155/EHS o koordinaci právních a správních
předpisů týkajících se činnosti lékařů, veterinárních lékařů a porodních asistentek
(89/594/EHS),

-

Směrnici Rady ze dne 4. prosince 1990, kterou se v důsledku sjednocení Německa mění
některé směrnice o vzájemném uznávání dosažené kvalifikace (90/658/EHS),

-

Směrnici Rady 93/16/EHS ze dne 5. dubna 1993 o usnadnění volného pohybu lékařů a
vzájemného uznávání jejich diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci,

-

Směrnici Evropského parlamentu a Rady 97/50/ES ze dne 6. října 1997, kterou se mění
směrnice Rady 93/16/EHS o usnadnění volného pohybu lékařů a vzájemného uznávání
jejich diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci,

-

Směrnici Komise 98/21/ES ze dne 8. dubna 1998, kterou se mění směrnice 93/16/EHS o
usnadnění volného pohybu lékařů a vzájemného uznávání jejich diplomů, osvědčení a
jiných dokladů o dosažené kvalifikaci,

-

Směrnici Komise 98/63/ES ze dne 3. září 1998, kterou se mění směrnice Rady 93/16/EHS
o usnadnění volného pohybu lékařů a vzájemného uznávání jejich diplomů, osvědčení a
jiných dokladů o dosažené kvalifikaci,

-

Směrnici Komise 1999/46/ES ze dne 21. května 1999, kterou se mění směrnice Rady
93/16/EHS o usnadnění volného pohybu lékařů a vzájemného uznávání jejich diplomů,
osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci,

-

Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/19/ES ze dne 14. května 2001, kterou se
mění směrnice Rady 89/48/EHS a 92/51/EHS o obecném systému pro uznávání
odborných kvalifikací a směrnice Rady 77/452/EHS, 77/453/EHS, 78/686/EHS,
78/687/EHS, 78/1026/EHS, 78/1027/EHS, 80/154/EHS, 80/155/EHS, 85/384/EHS,
85/432/EHS, 85/433/EHS a 93/16/EHS o povolání zdravotní sestry odpovědné za
všeobecnou péči (ošetřovatele odpovědného za všeobecnou péči), zubního lékaře,
veterinárního lékaře, porodní asistentky, architekta, farmaceuta a lékaře.
Návrh zákona je s právem Evropských společenství plně slučitelný.

Zvláštní část
Část první
K Čl. I:
Zrušují se ustanovení zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších
předpisů, která upravovala problematiku vzdělávání zdravotnických pracovníků a jejich
způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. Tato ustanovení se nahrazují návrhem zákona
o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti
k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a návrhem zákona 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).
Část druhá
K Čl. II a III:
Navrhovaná novelizace zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních
zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů reaguje na návrh zákona o

podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti
k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, na návrh zákona 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) a na návrh
zákona, kterým se mění zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České
stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů. Novelizace
se dotýká jednak ustanovení, která upravují způsobilost k výkonu zdravotnického povolání
jako podmínku k poskytování zdravotní péče v nestátních zdravotnických zařízeních a
osvědčení o věcném, technickém a personálním vybavení zdravotnického zařízení, jednak
přílohy k zákonu, která se nahrazuje výše uvedenými návrhy zákonů „o lékařích“ a „o
nelékařích“.
Na návrh novely zákona „o komorách“ reaguje Přechodné ustanovení, které pamatuje na
platnost osvědčení k výkonu soukromé praxe vydávaného komorami podle dosavadní právní
úpravy.
Část třetí
K Čl. IV a V:
V návaznosti na návrh zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné
způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního
lékaře a farmaceuta se navrhuje odlišit od akademického titulu lékaře akademický titul
zubního lékaře.
Navrhuje se výslovně vyjádřit povinnost Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy
informovat Ministerstvo zdravotnictví o vydání rozhodnutí o udělení akreditace studijnímu
programu zdravotnického zaměření, ke kterému bylo vydáno souhlasné stanovisko
Ministerstva zdravotnictví podle § 79 odst. 1 písm. e) zákona o vysokých školách, a
akreditovaný studijní program předat tomuto ministerstvu zároveň se zaslanou informací.
Přechodná ustanovení v návaznosti na ukončení možnosti přijímat studenty do
studijního programu stomatologie, studijního programu farmacie a bakalářských studijních
programů pro přípravu všeobecných sester a pro přípravu porodních asistentek naposledy pro
akademický rok 2003/2004 stanoví povinnost pro vysoké školy předložit Ministerstvu
školství, mládeže a tělovýchovy žádost o akreditaci nových zdravotnických magisterských
studijních programů zubní lékařství, farmacie a nových bakalářských studijních programů pro
přípravu všeobecných sester a pro přípravu porodních asistentek do 30 dnů ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.
Část čtvrtá
K Čl. VI:
Navrhovanou novelizací zákona o správních poplatcích se nově zavádí jednak
poplatky za vydání rozhodnutí o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na
území České republiky osobám, které získaly vzdělání v cizině nebo v jiném jazyce než
českém, a za vydání rozhodnutí v akreditačním řízení, které reagují na návrhy zákonů „o
lékařích“ a „o nelékařích“, jednak poplatek za vydání osvědčení k výkonu zdravotnického
povolání bez odborného dohledu, který reaguje na návrh zákona „o nelékařích“.

Předložený návrh zákona nevyvolává nároky na státní rozpočet, ani na další veřejné
rozpočty, tj. na rozpočty obcí nebo krajů. Zaváděné správní poplatky za vydání rozhodnutí a
osvědčení, které se zakotvují v souvislosti s rozhodováním o uznání způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání na území České republiky, s rozhodováním v akreditačním řízení a
s vydáváním osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu nemají
vzhledem k jejich navrhované výši faktický finanční dopad na malé a střední podnikatele, ani
na jiné právnické nebo fyzické osoby, ani sociální dopady a dopady na životní prostředí.

V Praze dne 3. září 2003

předseda vlády

ministryně zdravotnictví

PLATNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 20/1966 Sb., O PÉČI O ZDRAVÍ LIDU , VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
(vypouštěný text je přeškrtnut)
§ 52
Úkoly pracovníků ve zdravotnictví

Úkoly zdravotnictví plní podle zásad účelné dělby práce zdravotničtí pracovníci a
ostatní pracovníci ve zdravotnictví.
Podmínky pro výkon zdravotnických povolání
§ 53
(1) Zdravotnickými pracovníky jsou osoby, které získaly způsobilost k výkonu
zdravotnického povolání. Tuto způsobilost získávají
a) lékaři na lékařské fakultě, kliničtí psychologové a kliničtí logopedové a farmaceuti na
farmaceutické fakultě,
b) ostatní zdravotničtí pracovníci na zdravotnické škole nebo odborným školením.
Zdravotnickými pracovníky jsou též dentisté, kteří získali způsobilost k výkonu svého
povolání před účinností tohoto zákona.
(2) Způsobilost zdravotnických pracovníků
dosavadních předpisů, zůstává nedotčena.

k výkonu povolání kterou získali podle

(3) Ministerstvo zdravotnictví na základě vyjádření profesních organizací3) může
povolit výkon zdravotnického povolání cizinci nebo tomu, kdo nabyl odborné způsobilosti v
cizině, je-li podle svého vzdělání a praktických zkušeností způsobilý k tomuto povolání;
povolení může být vázáno na úspěšný výkon zkoušky.
(4) Lékaři a stomatologové pro výkon povolání v preventivní a léčebné péči a absolventi
vysokoškolského studia v oboru farmacie pro výkon povolání v lékárenském zařízení na
území České republiky musí splňovat také požadavky stanovené zvláštním předpisem.10)
-----------------------------------------------------------------3) Např. zákon České národní rady č. 220/1991 Sb., o České
lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické
komoře.
10) Zákon ČNR č. 220/1991 Sb.
§ 54
(1) Obory zdravotnických pracovníků v jednotlivých kategoriích, jejich pracovní
náplň a bližší podmínky pro výkon zdravotnického povolání určuje
ministerstvo
zdravotnictví po projednání s profesními organizacemi3) a s příslušnými profesními
sdruženími. Ministerstvo zdravotnictví také stanoví kvalifikační předpoklady pro výkon
funkcí ve zdravotnictví.
(2) Ministerstvo zdravotnictví
stanoví vyhláškou vedoucí funkce, které se ve
zdravotnických organizacích a zařízeních v působnosti ministerstva zdravotnictví a obcí
obsazují na základě výběrového řízení, podmínky jeho vyhlášení a průběh.
-----------------------------------------------------------------3) Např. zákon České národní rady č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České
stomatologické komoře a České lékárnické komoře.
§ 55

Povinnosti pracovníků ve zdravotnictví
(1) Zdravotničtí
pracovníci
jsou
povinni vykonávat zdravotnické povolání
svědomitě, poctivě, s hluboce lidským vztahem k občanům a s vědomím odpovědnosti ke
společnosti.
(2) Každý zdravotnický pracovník je povinen zejména
a) vykonávat své povolání v rozsahu a způsobem, pro něž zásady určuje ministerstvo
zdravotnictví ve spolupráci s profesními organizacemi,3)
b) převzít a řádně plnit i mimořádné zdravotnické úkoly uložené mu dočasně v důležitém
obecném zájmu,
c) poskytovat neprodleně první pomoc každému, jestliže by bez této pomoci byl ohrožen
jeho život nebo vážně ohroženo zdraví a není-li pomoc včas dosažitelná obvyklým
způsobem, a zajistit mu podle potřeby další odbornou péči,
d) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dověděl v souvislosti s výkonem
svého povolání, s výjimkou případů, kdy skutečnost sděluje se souhlasem ošetřované
osoby nebo kdy byl této povinnosti zproštěn nadřízeným orgánem v důležitém státním
zájmu; povinnost oznamovat určité skutečnosti, uložená zdravotnickým pracovníkům
zvláštními předpisy,10a) není tím dotčena.
(3) Povinnosti uvedené v odstavci 2 písm. c) a d) se vztahují i na
pracovníky, kteří nevykonávají zdravotnické povolání.

zdravotnické

(4) Ostatní pracovníci ve zdravotnictví jsou povinni kromě dalšího vzdělávání ve svém
oboru osvojit si i zdravotnické znalosti v rozsahu potřebném pro výkon své práce.
-----------------------------------------------------------------3)
Např. zákon České národní rady č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře,
České stomatologické komoře a České lékárnické komoře.
10a) § 49 odst. 2 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně
některých souvisejících zákonů.
§ 56
zrušen
Oddíl 2
Výchova, výuka a další vzdělávání
§ 57
(1) Odborné a pedagogické řízení, kontrola výchovy a vzdělávání na lékařských a
farmaceutických fakultách přísluší ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České
republiky, které přitom v otázkách výchovy a výuky těsně spolupracuje s ministerstvem
zdravotnictví.
(2) Ministerstvo zdravotnictví provádí odborné a pedagogické řízení zdravotnických škol
a domovů mládeže zdravotnických škol a určuje jejich síť; u soukromých a církevních
škol tak činí v dohodě s jejich zřizovateli. Inspekci na zdravotnických školách a v domovech
mládeže zdravotnických
škol provádí ministerstvo zdravotnictví svými školními
inspektory.

§ 58
(1) Péče o další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví je důležitým úkolem všech
vedoucích pracovníků ve zdravotnických zařízeních a orgánech.
(2) Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví řídí ministerstvo zdravotnictví v
dohodě s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ve spolupráci
s profesními organizacemi3) a dalšími profesními sdruženími. Další vzdělávání pracovníků
ve zdravotnictví upraví zvláštní zákon.
-----------------------------------------------------------------3) Např. zákon České národní rady č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České
stomatologické komoře a České lékárnické komoře.
§ 59
Pro zabezpečení dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků může
ministerstvo
zdravotnictví
zřizovat instituty, jejichž posláním je pedagogická, metodická a
vědeckovýzkumná činnost a které podléhají akreditaci. Další vzdělávání pracovníků ve
zdravotnictví dále zajišťují zdravotnická zařízení akreditovaná k této činnosti.

PLATNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 160/1992 Sb., O ZDRAVOTNÍ PÉČI V NESTÁTNÍCH
ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
(vypouštěný text je přeškrtnut, nově navrhovaný text je napsán tučně)
§6
Odborná způsobilost

Zdravotní péči v nestátních zařízeních jsou oprávněni poskytovat v rozsahu a
způsobem odpovídajícím jejich odborné způsobilosti lékaři, farmaceuti, kliničtí
psychologové, kliničtí logopedové, zdravotničtí pracovníci s jiným vysokoškolským
vzděláním, střední, nižší a pomocní zdravotničtí pracovníci a dentisté.6) zdravotničtí
pracovníci způsobilí k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštních právních
předpisů.6)
-------------------------------6) § 53 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb.
Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČSR č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících
a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví.
6)

Zákon č. …/2003 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.
Zákon č. …/2003 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 povoláních).

§9
Obecné podmínky registrace
(1) Je-li provozovatelem nestátního zařízení fyzická osoba, musí být plně způsobilá k
právním úkonům, bezúhonná a mít odbornou způsobilost podle § 6 a zdravotní způsobilost6)
odpovídající druhu a rozsahu zdravotní péče poskytované nestátním zařízením.
(2) Je-li provozovatelem nestátního zařízení právnická osoba nebo fyzická osoba, která
nemá odbornou způsobilost podle § 6 odpovídající druhu a rozsahu zdravotní péče
poskytované nestátním zařízením, je povinna ustanovit odborného zástupce, který musí
splňovat podmínky uvedené v odstavci 1. Odborný zástupce musí být v pracovním poměru
nebo v obdobném pracovněprávním vztahu k provozovateli nestátního zařízení, pokud
není společníkem obchodní společnosti, která je provozovatelem, a odpovídá za odborné
vedení nestátního zařízení.
(3) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl pravomocně
odsouzen pro úmyslný trestný čin, ani nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin
spáchaný z nedbalosti v souvislosti s poskytováním zdravotní péče.
Žádost o registraci
§ 10
(1) Krajský úřad, Magistrát hlavního města Prahy nebo ministerstvo zdravotnictví
České republiky (dále jen "orgán příslušný k registraci") provede registraci na základě
žádosti provozovatele nestátního zařízení.
(2) Žádost musí obsahovat:
a) jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo, je-li provozovatelem nestátního
zařízení fyzická osoba; je-li provozovatelem nestátního zařízení právnická osoba, název,
sídlo, právní formu, jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo osoby nebo osob, které
jsou statutárním orgánem a jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo odborného zástupce,
b) druh a rozsah poskytování zdravotní péče,

c) místo provozování nestátního zařízení včetně uvedení vlastnického nebo nájemního
vztahu,
d) den zahájení provozování nestátního zařízení.
(3) K žádosti o registraci je provozovatel nestátního zařízení povinen připojit tyto
doklady:
a) osvědčení stavovské profesní organizace ustavené zákonem (dále jen "Komora"),9) je-li
zřízena,
a) doklad o vzdělání, doklad o zdravotní způsobilosti a doklad o bezúhonnosti, který
nesmí být starší 3 měsíců,9)
b) souhlas orgánu příslušného k registraci s personálním a věcným vybavením, s druhem a
rozsahem zdravotní péče poskytované nestátním zařízením, není-li Komora stavovská
profesní organizace ustavená zákonem (dále jen „Komora“)zřízena,
c) souhlas Ministerstva zdravotnictví, jde-li o zřízení transplantačního centra, tkáňové
banky a střediska pro vyhledávání dárců krvetvorných buněk,9a)
d) doklad o své odborné způsobilosti,6) je-li provozovatelem nestátního zařízení nebo
odpovědným zástupcem fyzická osoba, pro kterou vydání osvědčení podle písmena a) není v
působnosti Komory; kvalifikační předpoklady jsou uvedeny v příloze k tomuto zákonu,
d) osvědčení o věcném, technickém a personálním vybavení zdravotnického zařízení
vydané Komorou,9b) je-li zřízena, nebo osvědčení k výkonu zdravotnického povolání
bez odborného dohledu vydané Ministerstvem zdravotnictví podle zvláštního právního
předpisu9c); jde-li o provozování lékárny, vydává osvědčení o věcném a technickém
vybavení Státní ústav pro kontrolu léčiv9d);
e) provozní řád, schválený příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví,10)
f) souhlas Státního ústavu pro kontrolu léčiv, jde-li o provozování lékárny nebo
výdejny prostředků zdravotnické techniky,11)
f) souhlas Státního ústavu pro kontrolu léčiv s věcným a technickým vybavením, jde-li o
provozování výdejny zdravotnických prostředků9d),
_________________
9)

9b)

9c)
9d)

10)

§ 3 zákona č. …/2003 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a
specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a
farmaceuta.
§ 3 zákona č. …/2003 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 povoláních).
9a)
§ 70 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších přepisů.
Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých
zákonů (transplantační zákon).
§ 2 odst. 2 písm. d) zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické
komoře a České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. …/2003 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 povoláních).
Vyhláška č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických
zařízení, ve znění pozdějších předpisů.
§ 15 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů.

g) souhlas Českého inspektorátu lázní a zřídel, jde-li o provozování nestátního zařízení
lázeňské péče,12)
h) souhlas ministerstva zdravotnictví České republiky, jde-li o provozování nestátního
zařízení zahraniční právnickou nebo fyzickou osobou s výjimkou státních příslušníků
členských států Evropské unie nebo právnických osob splňujících podmínky čl. 48
Smlouvy o založení Evropského společenství,

i) smlouvu se státním zdravotnickým zařízením nebo nestátním zařízením,
jejíž
účinnost je podmíněna rozhodnutím o registraci, jde-li o poskytování zdravotní péče na
základě nájemní smlouvy. Smlouva o nájmu nebo o podnájmu nesmí omezovat nájemce či
podnájemce ve svobodném výkonu povolání, .
j) výpis z rejstříku trestů ne starší tří měsíců.
(4) Nevydá-li Komora své vyjádření podle odstavce 3 písm. b) do 30 dnů ode dne
doručení, rozhodne orgán příslušný k registraci bez tohoto vyjádření.
(5) (4) Je-li provozovatelem právnická osoba nebo fyzická osoba uvedená v § 9 odst. 2,
týkají se doklady uvedené v odstavci 3 písm. a) nebo b), jakož i písmenech c) a i) jejího
odborného zástupce.
(6) (5) Neobsahuje-li žádost údaje uvedené v odstavci 2 nebo k ní není připojen některý z
dokladů požadovaných podle odstavce 3, vrátí ji orgán příslušný k registraci žadateli k
doplnění. Nedojde-li k doplnění, žádost o registraci zamítne.
§ 11
Rozhodnutí o registraci
(1) Rozhodnutí o registraci obsahuje náležitosti uvedené v § 10 odst. 2.
(2) Orgán příslušný k registraci zašle opis rozhodnutí o registraci příslušnému orgánu
vykonávajícímu správu daně, orgánu státní statistiky, příslušné Komoře, která vydala
osvědčení podle § 10 odst. 3 písm. a) odst. 3 písm. d). Je-li provozovatelem nestátního
zařízení fyzická osoba, zašle orgán příslušný k registraci opis rozhodnutí o registraci též
orgánu, který provádí její sociální zabezpečení.
Změny a zrušení registrace
§ 12
(1) Provozovatel nestátního zařízení je povinen do 15 dnů oznámit orgánu příslušnému k
registraci všechny změny týkající se údajů obsažených v rozhodnutí o registraci a dokladů,
které je povinen k žádosti o registraci připojit.

-----------------------------------------------------------------6) § 53 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb.
Vyhláška ministerstva zdravotnictví
ČSR č. 77/1981 Sb., o zdravotnických
pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví.
9) § 2 odst. 2 písm. d) a j) zákona ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České
stomatologické komoře a České lékárnické komoře.
11) Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 284/1990 Sb., o správné
výrobní praxi, řízení jakosti humánních léčiv a prostředků zdravotnické a obalové
techniky.
12) Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 26/1972 Sb., o ochraně a
rozvoji přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů.
(2) Dojde-li ke změnám týkajícím se údajů obsažených v rozhodnutí o registraci
nebo dokladů, které je povinen provozovatel nestátního zařízení připojit k žádosti o
registraci, orgán příslušný k registraci rozhodne o změně, popřípadě zrušení registrace.

Týkají-li se změny údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. a), b), c), d), e), f), g) a h),
vyžádá si před vydáním rozhodnutí vyjádření Komory nebo orgánů, jichž se změna týká.
§ 13
(1) Orgán příslušný k registraci zruší registraci, jestliže
a) provozovatel nestátního zařízení pozbyl osvědčení nebo souhlas nebo odbornou
způsobilost způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštních právních
předpisů6) nebo povolení; registraci zruší i při závažném nebo opakovaném porušení
hygienických a protiepidemických zásad na provoz zdravotnických zařízení, zjištěném
orgánem ochrany veřejného zdraví,
b) o to provozovatel nestátního zařízení požádal.
(2) Podat žádost o zrušení registrace je provozovatel nestátního zařízení povinen tři
měsíce přede dnem, od něhož žádá registraci zrušit.
(3) Orgán příslušný k registraci může registraci zrušit, jestliže provozovatel porušuje
podmínky nebo povinnosti vyplývající z rozhodnutí o registraci, z tohoto zákona, ze
zákona o péči o zdraví lidu,3) zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně České
republiky,12a) popřípadě požaduje v rozporu s obecně závaznými právními předpisy
finanční úhradu za zdravotní péči nebo za přijetí pacienta do péče.
(4) Orgán příslušný k registraci zašle opis rozhodnutí o změně nebo zrušení registrace
orgánům uvedeným v § 11 odst. 2 a též zdravotní pojišťovně, s níž je zdravotnické
zařízení ve smluvním vztahu.
(5) Pro zrušení registrace nestátních zařízení podle odstavce 1 písm. b) platí dále zvláštní
předpis.13)
-----------------------------------------------------------------3)
Zákon č. 20/1966 Sb., ve znění zákona ČNR č. 210/1990 Sb., zákona ČNR č.
425/1990 Sb., zákona č. 548/1991 Sb. a zákona ČNR č. 550/1991 Sb.
13)
Čl. II zákona č. 548/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb.
12a) § 26 zákona ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České
republiky.
Příloha
Kvalifikační předpoklady středních zdravotnických pracovníků
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kvalifikační předpoklady
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obor
Náplň
v zaměstnaneckém poměru v zaměstnaneckém poměru
Poskytující samostatně
Poznámka
činnosti v ambulantním
v lůžkovém
odbornou činnost
zdravotnickém zařízení zdravotnickém zařízení v oboru
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zdravotní sestra § 2 1) směrnic úplné střední
úplné střední
úplné střední
odborné
2)

(zdravotní sestra,
odborné vzdělání
odborné vzdělání
vzdělání, ukončená
nástupní
absolventka
praxe, 5 let odborné praxe
bakalářského
z toho 2 roky odborné praxe
studia)
v lůžkovém zařízení
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dětská sestra
§ 11 směrnic úplné střední
úplné střední
úplné střední
odborné
3)
odborné vzdělání
odborné vzdělání
vzdělání, ukončená
nástupní
praxe, 5 let odborné praxe
z toho 2 roky odborné praxe
v lůžkovém zařízení
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ženská sestra
§ 20 směrnic úplné střední
úplné střední
úplné střední
odborné
4)
odborné vzdělání
odborné vzdělání
vzdělání, ukončená
nástupní
praxe, 5 let odborné praxe
z toho 2 roky odborné praxe
v lůžkovém zařízení
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dietní sestra
§ 26 směrnic úplné střední
úplné střední
úplné střední
odborné
5)
odborné vzdělání
odborné vzdělání
vzdělání, ukončená
nástupní
praxe, 5 let odborné praxe
z toho 2 roky odborné praxe
v lůžkovém zařízení
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rehabilitační
§ 29 směrnic úplné střední
úplné střední
úplné střední
odborné
6)
pracovník
odborné vzdělání
odborné vzdělání
vzdělání, ukončená
nástupní
(absolvent
praxe, 5 let odborné praxe
bakalářského
z toho 2 roky odborné praxe
studia)
v lůžkovém zařízení
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zdravotní
§ 40 směrnic úplné střední
úplné střední
úplné střední
odborné
7)
laborant
odborné vzdělání
odborné vzdělání
vzdělání, ukončená
nástupní
praxe, 5 let odborné praxe
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Radiologický
§ 56 směrnic úplné střední
úplné střední
úplné střední
odborné
8)
laborant
odborné vzdělání
odborné vzdělání
vzdělání, ukončená
nástupní
praxe, 5 let odborné praxe
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zubní
§ 60 směrnic úplné střední
úplné střední
úplné střední odborné
9)
laborant
odborné vzdělání
odborné vzdělání
vzdělání, ukončená
nástupní
praxe, 5 let odborné praxe
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obor
Náplň činnosti V lékárně
V lékárně se
Vedoucí výdejny
prostředků
základního typu
specializovanými
zdravotnické techniky
pracovišti
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Farmaceutický
§ 51 směrnic úplné střední
úplné střední odborné úplné střední
odborné
10)
laborant
odborné vzdělání
vzdělání a pro výkon
vzdělání,
specializační
specializačních činností studium v oboru zdravotnické
uvedených v § 52, 53, 54, potřeby, 5 let praxe na tomto
55 směrnic je nezbytné úseku činnosti v zařízeních
absolvování
lékárenské péče
specializačního studia
v příslušném úseku práce
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kvalifikační předpoklady nižších a pomocných
zdravotnických pracovníků
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obor
Náplň činnosti
Kvalifikační předpoklady
Poznámka
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ošetřovatelka,
§ 66, 67, 68, 69, Základní vzdělání a některá z následujících alternativ
doškolení:
11)
pěstounka, zubní 70, 71, 72 směrnic a) dlouhodobý kurs pro nižší zdravotnické
pracovníky podle osnov
instrumentářka,
ministerstva zdravotnictví ČR,
masér, dezinfektor,
b) dvouleté střední odborné vzdělání na střední
zdravotnické škole

laboratorní
pracovník, pitevní
laborant,
osnov
preparátor

(obor ošetřovatelka),
c) střední odborné učiliště zdravotnické (obor zdravotník),
d) dlouhodobý kurs pro řidiče rychlé záchranné pomoci podle

ministerstva zdravotnictví ČR,
e) kurs charitativní ošetřovatelka (organizovaný Českou katolickou
charitou)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sanitář
§ 73 směrnic
Základní vzdělání a některá z následujících alternativ
doškolení:
12)
a) kurs sanitáře podle osnov ministerstva zdravotnictví ČR,
b) dvouletý obor středního odborného učiliště zdravotnického
(provoz zdravotnických zařízení)
c) kvalifikační kurs - ošetřovatelka ČSČK podle osnov
ministerstva
zdravotnictví ČR.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kvalifikační předpoklady zdravotnických pracovníků
s jiným vysokoškolským vzděláním
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obor
Kvalifikační předpoklady
Poznámka
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Klinický psycholog
Absolvent vysokoškolského jednooborového studia psychologie na
filosofické fakultě,
13)
které je zakončeno předepsanou státní zkouškou, a který absolvoval
odbornou speciální
přípravu v klinické psychologii zakončenou atestací
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Klinický logoped
Absolvent vysokoškolského studia speciální pedagogiky se státní
zkouškou z logopedie,
14)
který absolvoval speciální průpravu v klinické logopedii a získal atestaci
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR č. 10/1986 Věst. MZ ČSR o náplni činnosti
středních, nižších a pomocných
zdravotnických pracovníků (reg. v částce 21/1986 Sb.).
2) Pokud zdravotní sestra bude vykonávat specializační pracovní činnost uvedenou v § 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 směrnic, musí mít
ukončené specializační studium v uvedeném úseku činnosti.

3) Pokud dětská sestra bude vykonávat specializační pracovní činnost uvedenou v § 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18 směrnic,
musí mít ukončené specializační studium v uvedeném úseku činnosti.
4) Pokud ženská sestra bude vykonávat specializační pracovní činnost uvedenou v § 21, 22,
23, 24 směrnic,
musí mít ukončené specializační studium v uvedeném úseku činnosti.
5) Pokud dietní sestra bude vykonávat specializační pracovní činnost uvedenou v § 27
směrnic,
musí mít ukončené specializační studium v uvedeném úseku činnosti.
6) Pokud rehabilitační pracovník bude vykonávat specializační pracovní činnost uvedenou v
§ 30 a 31 směrnic,
musí mít ukončené specializační studium v uvedeném úseku činnosti.
7) Pokud zdravotní laborant bude vykonávat specializační pracovní činnost uvedenou v § 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
směrnic, musí mít ukončené specializační studium v uvedeném úseku činnosti.
8) Pokud radiologický laborant bude vykonávat specializační pracovní činnost uvedenou v §
57, 58, 59 směrnic, musí mít
ukončené specializační studium v uvedeném úseku činnosti.
9) Pokud zubní laborant bude vykonávat specializační pracovní činnost uvedenou v § 61, 62,
63 směrnic, musí mít
ukončené specializační studium v uvedeném úseku činnosti.
10) U ostatních farmaceutických laborantů je kvalifikačním požadavkem úplné střední
odborné vzdělání.
11) Nižší zdravotničtí pracovníci mohou poskytovat zdravotní péči pouze pod vedením
pracovníka s vyšší odbornou kvalifikací,
který určuje rozsah jejich samostatné činnosti.
12) Pomocní zdravotničtí pracovníci mohou poskytovat zdravotní péči pouze pod vedením
pracovníka s vyšší odbornou kvalifikací,
který určuje rozsah jejich samostatné činnosti.
13) V nestátním zařízení může samostatně pracovat pouze klinický psycholog.
14) V nestátním zařízení může samostatně pracovat pouze klinický logoped.

PLATNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

(vypouštěný text je přeškrtnut, nově navrhovaný text je napsán tučně)
§ 46
Magisterský studijní program

(1) Magisterský studijní program je zaměřen na získání teoretických poznatků
založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, na zvládnutí
jejich aplikace a na rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti; v oblasti umění je zaměřen na
náročnou uměleckou přípravu a rozvíjení talentu.
(2) Magisterský studijní program navazuje na bakalářský studijní program; standardní doba
tohoto studia je nejméně jeden a nejvýše tři roky. V případech, kdy to vyžaduje charakter
studijního programu, může být udělena akreditace magisterskému studijnímu programu,
který nenavazuje na bakalářský studijní program; v tomto případě je standardní doba studia
nejméně čtyři a nejvýše šest roků.
(3) Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba
diplomové práce. V oblasti lékařství a veterinárního lékařství a hygieny se studium
řádně ukončuje státní rigorózní zkouškou.
(4) Absolventům studia v magisterských studijních programech se udělují tyto akademické
tituly:
a) v oblasti ekonomie, technických věd a technologií, zemědělství, lesnictví a vojenství
"inženýr" (ve zkratce "Ing." uváděné před jménem),
b) v oblasti architektury "inženýr architekt" (ve zkratce "Ing. arch." uváděné před jménem),
c) v oblasti lékařství "doktor medicíny" (ve zkratce "MUDr." uváděné před jménem),
d) v oblasti zubního lékařství „zubní lékař“(ve zkratce MDDr. uváděné před jménem),
d) e) v oblasti veterinárního lékařství a hygieny "doktor veterinární medicíny" (ve zkratce
"MVDr." uváděné před jménem),
e) f) v oblasti umění "magistr umění" (ve zkratce "MgA." uváděné před jménem),
f) g) v ostatních oblastech "magistr" (ve zkratce "Mgr." uváděné před jménem).
Absolventům studia v magisterských studijních programech v oblasti umění přijatým ke
studiu podle § 48 odst. 2 se uděluje akademický titul až po dosažení úplného středního
nebo
úplného středního odborného vzdělání
nebo vyššího odborného
vzdělání
poskytovaného v konzervatořích.
(5) Absolventi magisterských studijních programů, kteří získali akademický titul "magistr",
mohou vykonat v téže oblasti studia státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba
rigorózní práce. Tito absolventi mají právo používat zařízení a informační technologie
potřebné pro přípravu k této zkoušce v souladu s pravidly určenými vysokou školou. Po
jejím vykonání se udělují tyto akademické tituly:
a) v oblasti práva "doktor práv" (ve zkratce "JUDr." uváděné před jménem),
b) v oblasti humanitních, pedagogických a společenských věd "doktor filozofie" (ve
zkratce "PhDr." uváděné před jménem),
c) v oblasti přírodních věd "doktor přírodních věd" (ve zkratce "RNDr." uváděné před
jménem),
d) v oblasti farmacie "doktor farmacie" (ve zkratce "PharmDr." uváděné před jménem),
e) v oblasti teologie "licenciát teologie" (ve zkratce "ThLic." uváděné před jménem) nebo
"doktor teologie" (ve zkratce "ThDr." uváděné před jménem); pro oblast katolické teologie

"licenciát teologie".
§ 87
Působnost ministerstva
Ministerstvo
a) registruje vnitřní předpisy vysokých škol,
b) vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu o stavu vysokého školství a dlouhodobý
záměr ministerstva (§ 18 odst. 4),
c) projednává a vyhodnocuje dlouhodobé záměry veřejných vysokých škol a dlouhodobé
záměry soukromých vysokých škol a jejich každoroční aktualizaci,
d) rozděluje finanční prostředky ze státního rozpočtu z kapitoly školství vysokým školám a
kontroluje jejich využití,
e) kontroluje hospodaření veřejné vysoké školy; postupuje při tom podle zvláštního
předpisu,20)
f) uděluje státní souhlas podle § 39,
g) rozhoduje o udělení akreditace studijních programů a o udělení akreditace habilitačního
řízení a řízení ke jmenování profesorem v daném oboru,
h) jmenuje další členy zkušební komise podle § 53,
i) sdružuje a využívá informace z matriky studentů v souladu se zvláštními předpisy,
j) v souladu s tímto zákonem řídí vysoké školy při výkonu státní správy,
k) plní úkoly nadřízeného správního orgánu vysokých škol ve správním řízení,
l) přijímá opatření podle § 37, 38, 43 a 85,
m) uznává zahraniční vysokoškolské vzdělání a kvalifikaci podle § 89 a 90,
n) přiznává stipendia hrazená ze státního rozpočtu podle § 91,
o) materiálně a finančně zabezpečuje činnost Akreditační komise,
p) vyslovuje souhlas nebo se vyjadřuje k záležitostem uvedeným v § 95,
q) poskytuje metodickou pomoc vysokým školám ve věcech přípravy statutů a dalších
předpisů vysokých škol a fakult, vedení evidence studentů, statistického výkaznictví,
knihovnictví, informačních systémů a zahraničních styků,
r) uděluje věcné a finanční ocenění vynikajícím studentům, absolventům studia ve
studijním programu a dalším osobám za mimořádné výsledky ve studiu a ve vědecké,
výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti. ,
s) informuje Ministerstvo zdravotnictví o vydání rozhodnutí o udělení akreditace
studijnímu programu zdravotnického zaměření, ke kterému bylo vydáno stanovisko
podle § 79 odst. 1 písm. e); akreditovaný studijní program zašle Ministerstvu
zdravotnictví zároveň se zaslanou informací.

-----------------------------------------------------------------20)
Zákon ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění zákona č. 166/1993 Sb.
PLATNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 368/1992 SB. O SPRÁVNÍCH POPLATCÍCH, VE
ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

(nově navrhovaný text je napsán tučně)
Položka 22
a) Vydání osvědčení nebo ověření o způsobilosti k provozování odborné
činnosti anebo udělení úředního oprávnění podle zvláštních předpisů4)
Kč 200,b) Udělení povolení k obnově kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly
výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi ("restaurátorské licence") Kč 1 000,c) Prodloužení platnosti dokladů uvedených v písmenu a)
Kč
50,d) Udělení státní autorizace pro podnikání v energetických odvětvích
Kč 1 000,e) Změna nebo zrušení státní autorizace pro podnikání v energetických
odvětvích
Kč
500,f) Udělení licence k nakládání s vysoce nebezpečnými látkami
Kč 1 000,g) Vydání státního povolení k provozování komoditní burzy
Kč 50 000,h) vydání povolení k provozování zemědělského veřejného skladu
Kč 10 000,i) Vydání povolení zaměstnavateli k získávání zaměstnanců ze zahraničí
Kč 2 000,j) Vydání povolení k zaměstnání cizinci
Kč 500,k) Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání cizincům v České republice Kč 10 000,l) Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání do zahraničí
Kč 10 000,m) Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání v České republice
Kč 1 000,n) podání žádosti o vydání rozhodnutí o předchozím souhlasu k činnosti
v Oblasti dna moří a oceánů a jeho podzemí za hranicemi pravomocí států
Kč 100000,o)
p)
r)

vydání rozhodnutí o uznání způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání na území České republiky
vydání rozhodnutí v akreditačním řízení na návrh žadatele
vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez
odborného dohledu

Kč 1 000,Kč 1 000,Kč

500,-

Poznámky:
1. Státní autorizace se uděluje, mění nebo ruší podle zákona č. 222/1994 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci.
2. Státní povolení k provozování komoditní burzy je vydáváno podle zákona č. 229/1992
Sb., o komoditních burzách, ve znění zákonů č. 216/1994 Sb. a č. 105/1995 Sb.
3. Je-li k vydání státního povolení k provozování komoditní burzy třeba státních povolení
vydaných jinými orgány státní správy podle předmětů burzovních obchodů, vybere
poplatek podle písmene g) této položky správní orgán, který jmenuje burzovního
komisaře.
4. Rozhodnutí zpoplatňované podle písmene h) této položky je upraveno v § 16 odst. 9
zákona č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných
skladech a o změně některých souvisejících zákonů.
__________________________________
4)
Např. § 14 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých
zákonů souvisejících s jeho zavedením, § 3 zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o
geologických pracích, ve zněnÍ zákona ČNR č. 543/1991 Sb., § 8 zákona č.
91/1996 Sb.,o krmivech, § 7 a 9 zákona č. 38/1995 Sb., o technických
podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích.

5. Povolení zpoplatňované podle písmene b) této položky je vydáváno podle § 14 odst.
8 zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona ČNR č. 242/1992
Sb.
6. Povolení podle písmen h) a i) této položky vydává správní orgán (úřad práce) podle
zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Povolení podle
písmen j), k) a l) této položky vydává správní orgán (Ministerstvo práce a sociálních
věcí) podle zákona č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na
úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
7. Pro účely úkonů pod písmeny i) a j) této položky je cizincem osoba, která potřebuje k
výkonu práce na území České republiky povolení k zaměstnání podle zvláštních předpisů.4a)
8. Poplatek podle písmene o) této položky se vybere za vydání rozhodnutí o uznání
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky osobám, které
získaly vzdělání v cizině nebo v jiném jazyce než českém podle zákona č. .../2003 Sb., o
podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti
k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a podle zákona
č. ....../2003 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).
9. Poplatek podle písmene p) této položky se vybere za vydání rozhodnutí
v akreditačním řízení podle zákona č. .../2003 Sb., o podmínkách získávání a uznávání
odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání
lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a podle zákona č. ....../2003 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).
10. Poplatek podle písmene r) této položky se vybere za vydání osvědčení k výkonu
zdravotnického povolání bez odborného dohledu podle zákona č. ....../2003 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).
___________________________________
4a)
Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 305/1991 Sb., zákona č.
578/1991 Sb., zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 39/1994
Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 289/1997 Sb. a
zákona č. 167/1999 Sb.

