
 

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU 

k návrhu zákona, 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 směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU, ze 
dne 20. listopadu 2013, kterou se mění směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní 
spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI). 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 
(část, §, 
odst., 
písm., 
apod.) 

Obsah Cele
x č. 

Ustano
vení 
(čl., 
odst., 
písm., 
bod, 
apod.) 

Obsah 

§ 5 odst. 1 
písm. písm. 

c) 

c) studia v oboru diplomovaná všeobecná sestra na 
vyšší zdravotnické škole v délce nejméně jeden rok, 
jde-li o zdravotnického pracovníka, který získal 
odbornou způsobilost k výkonu povolání praktické 
sestry, zdravotnického záchranáře, porodní 
asistentky nebo dětské sestry podle § 5a odst. 1 
písm. a) nebo b), byl-li přijat do vyššího než prvního 
ročníku vzdělávání, 

3201
3L00
55 

Čl. 31 
odst. 3 
věta 
druhá 

Členské státy mohou poskytnout částečnou výjimku 
odborníkům, kteří absolvovali část výuky formou 
jiného výcviku, který má alespoň rovnocennou 
úroveň.   
Členské státy zajišťují, aby instituce pro vzdělávání 
zdravotních sester a ošetřovatelů odpovídaly za 
koordinaci teorie a praxe během celého studijního 
programu. 
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Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

32013L0055 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU ze dne 20. 
listopadu 2013, kterou se mění směrnice 2005/36/ES o uznávání 
odborných kvalifikací a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní 
spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním 
trhu („nařízení o systému IMI“) 
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