
 

 

 

STANOVISKO VLÁDY 

 

k návrhu poslance Bohuslava Svobody a dalších 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. 1086) 

 

 

Vláda na své schůzi dne 3. května 2017 projednala a posoudila návrh 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, a vyslovila s ním nesouhlas zejména 

z následujících důvodů: 

 

1. Vláda v žádném případě nezpochybňuje potřebu kvalitní ambulantní péče o děti, 

zajišťované prostřednictvím institutu tzv. registrujícího poskytovatele zdravotních služeb. 

Tento institut je upraven zákonem o zdravotních službách, a zákon č. 67/2017 Sb., 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, na něm nic nemění. Naopak od jednotného 

specializačního vzdělávání v oboru pediatrie vláda očekává rozšíření okruhu plně 

způsobilých lékařů, kteří se v případě zájmu budou moci stát tímto registrujícím 

poskytovatelem zdravotních služeb, a budou tak zajištovat kvalitní ambulantní péči o děti. 

Ostatně do nabytí účinnosti zákona č. 95/2004 Sb. probíhalo specializační vzdělávání 

lékařů v České republice pouze v oboru pediatrie. 

 

2. Vláda upozorňuje na to, že návrh zákona je v rozporu s právem EU. Navrhovaná 

ustanovení § 21 odst. 7 a 8 zákona č. 95/2004 Sb. jsou neslučitelná s čl. 21 odst. 6, čl. 22 

písm. a), čl. 25 a 26 směrnice 2005/36/ES, v platném znění. 
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Odborná příprava v rámci specializačního vzdělávání lékaře ve specializačním oboru 

uvedeném v seznamu v bodě 5.1.3 přílohy V směrnice 2005/36/ES, v platném znění, 

musí splňovat požadavky stanovené zejména v čl. 21 odst. 6, čl. 22 písm. a), čl. 25 a 26 

směrnice 2005/36/ES. S ohledem na znění navrhovaného § 21 odst. 8 zákona č. 95/2004 

Sb. nejsou tyto požadavky stanovené směrnicí 2005/36/ES v případě specializačního 

oboru dětské lékařství (pediatrie) splněny. 

V souladu s čl. 21 odst. 6 směrnice 2005/36/ES je Česká republika povinna podmínit 

přístup k činnostem lékařů se specializovanou způsobilostí, a to těch, na jejichž 

specializační přípravu se vztahuje hlava III směrnice 2005/36/ES (jejich seznam stanoví 

bod 5.1.3 přílohy V směrnice 2005/36/ES), získáním dokladu o dosažené kvalifikaci 

uvedeného v bodě 5.1.2 přílohy V směrnice 2005/36/ES. Tímto dokladem o dosažené 

kvalifikaci má být podle bodu 5.1.2 přílohy V směrnice 2005/36/ES „diplom o specializaci“ 

vydávaný Ministerstvem zdravotnictví.  

Vzhledem k tomu, že „potvrzení o absolvování kvalifikačního kurzu“ ve smyslu 

navrhovaného § 21 odst. 8 zákona č. 95/2004 Sb. není „diplomem o specializaci“ 

vydávaným Ministerstvem zdravotnictví ve smyslu bodu 5.1.2 přílohy V směrnice 

2005/36/ES, tak není naplněn požadavek čl. 21 odst. 6 směrnice 2005/36/ES. 

Rovněž je nutno konstatovat, že na odbornou přípravu lékaře ve specializačním oboru 

dětské lékařství (pediatrie) musí Česká republika klást požadavky odpovídající 

požadavkům stanoveným v čl. 25 směrnice 2005/36/ES, které musí být stanoveny 

právním předpisem. Ustanovení čl. 25 směrnice 2005/36/ES stanoví podmínky, za kterých 

má odborná příprava lékařů ve specializačních oborech probíhat. V rozporu s čl. 25 

směrnice 2005/36/ES však tyto požadavky, které by odpovídaly požadavkům zakotveným 

v čl. 25 směrnice 2005/36/ES, nebudou ve vztahu ke „kvalifikačnímu kurzu“ podle 

navrhovaného § 21 odst. 8 zákona č. 95/2004 Sb. stanoveny žádným právním předpisem. 
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