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USNESENÍ
Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku
č. 6. ze dne 13. prosince 2016

SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
11. FUNKČNÍ OBDOBÍ
VÝBOR PRO ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKU
6. USNESENÍ
z 2. schůze, konané dne 13. 12. 2016
k návrhu 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
Senátní tisk č. 4
Po odůvodnění JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA, ministra zdravotnictví ČR, zpravodajské zprávě
senátorky Milady Emmerové a po rozpravě
VÝBOR
I.

doporučuje
Senátu Parlamentu ČR vrátit návrh zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacími
návrhy, které jsou přílohou tohoto usnesení;

II.

určuje
zpravodajkou výboru pro jednání
Emmerovou;

III.

pověřuje
předsedu výboru, senátora Petera Kolibu, aby toto usnesení předložil předsedovi
Senátu Milanu Štěchovi.

o návrhu zákona na schůzi Senátu senátorku Miladu

Peter Koliba v.r.
předseda výboru
Milada Emmerová v.r.
zpravodajka výboru

Jaroslav Malý v.r.
ověřovatel výboru

Příloha k usnesení VZSP č.6/2016

Pozměňovací návrhy
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., podmínkách získávání a uznávání odborné
způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře
a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
(senátní tisk č. 4)
1. V čl. I za bod 41 vložit nové body 42 a 43, které znějí:
„42. V § 10 odst. 1 se na konci písmene a) slovo „nebo“ zrušuje.
43. V § 10 odst. 1 se na konci písmene b) tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje
se písmeno c), které zní:
„c) nejméně pětiletého prezenčního studia v magisterském studijním programu farmacie na
vysoké škole na území Slovenské republiky, pokud absolvent zahájil toto studium v období
od 1. ledna 1993 do 30. dubna 2004.“.“.
Následující body odpovídajícím způsobem přečíslovat.
2. V čl. I za dosavadní bod 56 vložit nový bod, který zní:
„XX. V § 11 se doplňuje odstavec 17, který včetně poznámky pod čarou č. 27 zní:
„(17) Podmínkou pro výkon povolání farmaceuta ve funkci vedoucího lékárníka27) podle
zákona o léčivech je získání osvědčení o splnění podmínek k výkonu funkce vedoucího lékárníka
vydaného Českou lékárnickou komorou v souladu se zákonem upravujícím činnost lékařské,
stomatologické a lékárnické komory18).
_______________
27)

§ 79 zákona č. 378/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.“.

Následující body odpovídajícím způsobem přečíslovat.
3. V čl. I dosavadní bod 119 vypustit.
Následující body odpovídajícím způsobem přečíslovat.
4. V čl. I dosavadní bod 120 upravit takto:

„XXX. V § 34 se na začátek odstavce 4 vkládá věta „Aprobační zkouška se skládá
z písemné, ústní a praktické části; obsah a délku jednotlivých částí stanoví
prováděcí právní předpis.“, ve větě šesté se za středník vkládají slova „tuto
lhůtu nelze prodloužit;“, ve větě sedmé se za slovo „ministerstvo“ vkládají
slova „ve lhůtě podle věty páté“ a na konci odstavce se
věta „Aprobační zkoušku nebo její část lze opakovat nejvýše dvakrát.“

doplňuje

5.

V čl. I dosavadním bodě 123 v § 36 odst. 2 písm. a) slova „3 měsíce“ nahradit slovy „1 rok“ a
slova „1 rok,“ slovy „2 roky,“.

6.

V čl. I dosavadním bodě 123 v § 36 odst. 2 písm. b) slova „3 měsíce“ nahradit slovy „1 rok“.

7. V čl. I dosavadním bodě 123 v § 36 odst. 4 větě druhé za text „písm. a)“ vložit slova
„a odstavce 3“.
8. V čl. I dosavadním bodě 123 v § 36 odst. 4 větě druhé slova „2 let“ nahradit slovy
„3 let“.
9. V čl. I dosavadním bodě 123 v § 36 odst. 7 větu první nahradit větou
„Odborná praxe podle odstavce 3 musí být vykonávána v akreditovaném zařízení, kterému byla
udělena akreditace podle § 13 odst. 1 písm. i); obsah a podmínky odborné praxe zveřejní
ministerstvo ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.“.
10. V čl. I dosavadním bodě 138 v § 37 odst. 1 písm. g) slova „základního oboru“ nahradit slovy
„specializačního oboru“.
11. V čl. I dosavadním bodě 139 v § 37 odst. 1 písm. o) slova „základních oborů“ nahradit slovy
„specializačních oborů“.
12. V čl. I dosavadním bodě 146 číslo „27“ nahradit číslem „28“, poznámku pod čarou
č. 27 označit jako poznámku pod čarou č. 28 a v § 41 odkaz na poznámku pod čarou
č. 27 označit jako odkaz na poznámku pod čarou č. 28.
13. V čl. I dosavadním bodě 150 v § 43b odst. 1 a 2 za text „§ 5 odst. 9,“ vložit text „§ 5 odst. 11,“ a
za text „§ 21f odst. 1, 3 a 4,“ vložit text „§ 21h odst. 2 a 3,“.
14. V čl. I dosavadním bodě 151 v příloze č. 1 k zákonu č. 95/2004 Sb. v tabulce
1. LÉKAŘI za řádek 2. anesteziologie a intenzivní medicína vložit nový řádek 3. angiologie, který
zní:
„
3. angiologie
„.

interní

angiolog

4,5

Následující řádky v tabulce odpovídajícím způsobem přečíslovat.
15. V čl. I dosavadním bodě 151 v příloze č. 1 k zákonu č. 95/2004 Sb. v tabulce
1. LÉKAŘI vypustit dosavadní řádek 23. maxilofaciální chirurgie.
Následující řádky v tabulce odpovídajícím způsobem přečíslovat.
16. V čl. I dosavadním bodě 151 v příloze č. 1 k zákonu č. 95/2004 Sb. na konci tabulky 1. LÉKAŘI
doplnit nový řádek xx. úrazová chirurgie, který zní:
„
XX. úrazová chirurgie

chirurgický

úrazový chirurg

5

„.
17. V čl. II Přechodná ustanovení v bodech 2 a 3 slova „základní obor“ nahradit slovy „specializační
obor“.
18. V čl. II Přechodná ustanovení doplnit bod 17, který zní:
„17. Certifikát o absolvování základního kmene vydaný po ukončení vzdělávání v základním
kmeni podle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,
se považuje za certifikát o absolvování základního kmene vydaný po ukončení vzdělávání
v základním kmeni podle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona. Lékař, který přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona splnil podmínky pro
vydání certifikátu o absolvování základního kmene podle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, může požádat o vydání certifikátu o
absolvování základního kmene do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“.

