
 

 

ZÁKON 

ze dne …………….. 2017, 

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 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

Čl. I 

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 zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., 

zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 346/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 126/2016 Sb. a 

zákona č. 67/2017 Sb., se mění takto: 

1. V § 21 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí: 

„(7) Lékaři, kteří získají specializovanou způsobilost v oboru Pediatrie, se považují pro účely 

poskytování primární ambulantní péče za lékaře se specializací v oboru Praktické lékařství pro děti a 

dorost, pokud úspěšně dokončí kvalifikační kurz. Ministerstvo stanoví obsah kvalifikačního kurzu a 

určí subjekt, který provede vzdělávání v kvalifikačním kurzu a vydává potvrzení o absolvování 

kurzu; dále stanoví náležitosti žádosti o zařazení do kvalifikačního kurzu, zkušební řád a obsah 

zkoušky, která je podmínkou pro úspěšné dokončení kvalifikačního kurzu, a náležitosti potvrzení o 

úspěšném dokončení kvalifikačního kurzu. Subjekt provádějící vzdělávání v kvalifikačním kurzu, 

obsah kvalifikačního kurzu, datum pro podání žádosti o zařazení do kvalifikačního kurzu a její 

náležitosti, zkušební řád a obsah zkoušky zveřejní ministerstvo ve Věstníku Ministerstva 

zdravotnictví. 

(8) Lékaři, kteří získají specializovanou způsobilost v oboru Praktické lékařství pro děti a 

dorost, se považují za lékaře se specializací v oboru Pediatrie, pokud úspěšně dokončí kvalifikační 

kurz. Ministerstvo stanoví obsah kvalifikačního kurzu a určí subjekt, který provede vzdělávání 

v kvalifikačním kurzu a vydává potvrzení o absolvování kurzu; dále stanoví náležitosti žádosti o 

zařazení do kvalifikačního kurzu, zkušební řád a obsah zkoušky, která je podmínkou pro úspěšné 

dokončení kvalifikačního kurzu, a náležitosti potvrzení o úspěšném dokončení kvalifikačního kurzu. 

Subjekt provádějící vzdělávání v kvalifikačním kurzu, obsah kvalifikačního kurzu, datum pro 

podání žádosti o zařazení do kvalifikačního kurzu a její náležitosti, zkušební řád a obsah zkoušky 

zveřejní ministerstvo ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.“. 

2. V příloze č. 1 se v tabulce 1. LÉKAŘI za dosavadní řádek 34. vkládá nový řádek 35., který zní: 

„ 

35. praktické lékařství pro děti a dorost pediatrický praktický lékař pro děti a dorost 4 

.“. 

Dosavadní řádky 35 až 43 se označují jako řádky 36 až 44. 
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Čl. II 

Účinnost 

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018. 
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