
Pozměňovací a jiné návrhy  
k vládnímu návrh 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 o změně některých souvisejících zákonů (zákon 

o nelékařských zdravotnických povoláních) 

(tisk 880) 
 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 
 

 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního výboru pro zdravotnictví č. 203 ze 

42. schůze konané dne 3. listopadu 2016 (tisk 880/2) 

 

 

A. 1. K bodu 9  

Slovo „způsobilosti“ se nahrazuje slovem „způsobilost“.  

 

A. 2. K bodu 13  

Za slovo „a)“ se vkládá slovo „se“ a slovo „nahradit“ se nahrazuje slovem „nahrazují“. 

 

A. 3. K bodu 29  

Bod 29 zní:  

„29. V  § 6 odst. 2 se za slovo „rehabilitační,“ vkládá slovo „paliativní,“.  

 

A. 4. K bodu 38:  

Bod 38 zní:  

„38. V § 12 odst. 2 se slova „odstavce 1 písm. b) a c)“ nahrazují slovy „odstavce 1 písm. a)“, 

slova „po 3 letech“ se nahrazují slovy „po jednom roce“ a na konec textu se doplňují slova 

„ortoptisty způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu nebo lékaře se 

specializovanou způsobilostí v oboru oftalmologie“.  

 

A. 5. K bodu 51 

Bod 51 zní: 

„51. V § 18 odst. 3 větě první se slova „na úseku neodkladné, anesteziologicko resuscitační péče 

a akutního příjmu“ nahrazují slovy „při poskytování přednemocniční neodkladné péče, a dále 

při poskytování akutní lůžkové péče intenzivní, včetně péče na urgentním příjmu“ a ve větě 

druhé se za slovo „neodkladné“ vkládá čárka.“.  

 

A. 6. Nový bod 

Za dosavadní novelizační bod č. 51 se vkládá nový bod 51a, který zní: 

„51a.  V § 18 se doplňuje odstavec 4, který zní: 

„(4) Zdravotnický záchranář může bez odborného dohledu činnosti v rámci specifické 

ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče provádět až po 1 roce 

výkonu povolání při poskytování akutní lůžkové péče intenzivní, včetně péče na urgentním 

příjmu.“.“. 

 

A. 7. K bodu 52 

Dosavadní bod 52 se zrušuje. 
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A. 8. K bodu 58   

Slova „akreditovaného bakalářského jednooborového“ se nahrazují slovy „jednooborového 

studia akreditovaného bakalářského“. 

 

A. 9. K bodu 97  

Slova „písm. h)“ se nahrazují slovy „se na konci písmene h)“. 

 

A. 10. K bodu 99  

Slova „odst. 3 se“ se nahrazují slovy „se na konci odstavce 3“ . 

 

A. 11. K bodu 107  

V § 50 odst. 1 písm. e) se slovo „doložení“ nahrazuje slovem „splnění “. 

 

A. 12. K bodu 111  

Slova „ , a to včetně odkazu na poznámku pod čarou“  se zrušují. 

 

A. 13. K bodu 116  

V § 56 odst. 2 větě druhé se slova „může také stanovit“ nahrazují slovy „dále stanoví“.  

 

A. 14. K bodu 119  

V § 57 odst. 1 větě druhé se slova „může také stanovit“ nahrazují slovy „dále stanoví“.  

 

A. 15. K bodu 137 

Slova „§ 61 odst. 5“ se nahrazují slovy „§ 61 odst. 4“ . 

 

A. 16. K bodu 146  

V § 85c odst. 1 písm. c)  se za slovo „není-li“ vkládá čárka.  

 

A. 17. K bodu 148  

V § 89 odst. 4 se slova „aprobační zkoušky aprobační zkoušky“ nahrazují slovy „aprobační 

zkoušky“  

 

A. 18. K bodu 148  

V § 89 odst. 5 se slova „odborné praxe“ nahrazují slovy „odborná praxe“.   

 

A. 19. Nový bod 149a  

„149a. V § 89a se písmeno f) zrušuje.“  

 

A. 20. K bodu 150  

Za slova „akreditovaného zařízení“ se vkládají slova „s rezidenčním místem“ . 

 

A. 21. K bodu 154  

V § 89a odst. 3 se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“. 

 

A. 22. K bodu 155  

V § 89a odst. 4 se slova „správní delikt“ nahrazují slovem „přestupek“ a slova „se uloží pokuta“ 

se nahrazují slovy „lze uložit pokutu“. 

 

A. 23. K bodu 161  

Na začátek bodu se vkládá písmeno „V“ . 
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A. 24. K bodu 164  

Slova „2, 3 a 5“ se nahrazují slovy „2, 3, 5 a 7“ . 

 

A. 25. K čl. II bodu 8  

Poslední užití slov „přede dnem“ se nahrazuje slovy „ode dne“. 

 

A. 26. K čl. II  

V čl. II se doplňuje bod č. 21, který zní:  

„21.  Ustanovení § 18 odst. 4 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění tohoto zákona, se nepoužije pro 

zdravotnického pracovníka, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání 

zdravotnický záchranář přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“.  

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 24. února 2017 
 

 

B. Poslankyně Jana Pastuchová 

 

SD 5157 

B. 1. V novelizačním bodu 154 v § 89a odst. 3 se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem 

„přestupku“. 

 

B. 2. V novelizačním bodu 155 v § 89a odst. 4 se slova „správní delikt“ nahrazují slovem 

„přestupek“ a slova „se uloží pokuta“ se nahrazují slovy „lze uložit pokutu“. 

 

 

SD 5163 

B. 3. Novelizační bod č. 51 se uvede v tomto znění: 

 

„51. V § 18 odst. 3 větě první se slova „na úseku neodkladné, anesteziologicko resuscitační péče a 

akutního příjmu“ nahrazují slovy „při poskytování přednemocniční neodkladné péče, a dále při 

poskytování akutní lůžkové péče intenzivní, včetně péče na urgentním příjmu“ a ve větě druhé se za 

slovo „neodkladné“ vkládá čárka.“.  

 

B. 4. Za dosavadní novelizační bod č. 51 se vkládá nový bod X1 v tomto znění: 

„X1.  V § 18 se doplňuje odstavec 4, který zní: 

„(4) Zdravotnický záchranář může bez odborného dohledu činnosti v rámci specifické ošetřovatelské péče 

při poskytování přednemocniční neodkladné péče provádět až po 1 roce výkonu povolání při poskytování 

akutní lůžkové péče intenzivní, včetně péče na urgentním příjmu.“.“. 

 

B. 5. V novelizačním bodě č. 116 v § 56 odst. 2 se ve větě druhé slova „může také stanovit“ nahrazují 

slovy „dále stanoví“.  

 

B. 6. V novelizačním bodě č. 119 v § 57 odst. 1 se ve větě druhé slova „může také stanovit“ nahrazují 

slovy „dále stanoví“.  

  

B. 7. Na konci čl. II se doplňuje bod č. 21 v tomto znění: 

„21.  Ustanovení § 18 odst. 4 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění tohoto zákona, se nepoužije pro 
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zdravotnického pracovníka, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotnický 

záchranář přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“.  

 

 

SD 5164 

B. 8. Novelizační bod č. 29 se uvede v tomto znění:  

 

„29. V  § 6 odst. 2 se za slovo „rehabilitační,“ vkládá slovo „paliativní,“.  

 

 

SD 5544 

B. 9. V novelizačním bodě 146 v § 85b odst. 3 se za větu druhou vkládá věta „Písemnou část 

aprobační zkoušky je možné vykonat v jazyce českém, anglickém, francouzském, německém nebo 

ruském.“. 

 

 

SD 5640 

B. 10. Novelizační bod 52 se uvede v tomto znění: 

 

„52. V § 19 odstavec 2 zní:  

„(2) Odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání farmaceutického asistenta má 

dále fyzická osoba, která prokáže, že řádně dokončila 6 semestrů akreditovaného zdravotnického 

magisterského studijního programu farmacie.“.“. 

 

B.11. V čl. I se vkládá nový bod 52a, který zní: 

„52a. V § 19 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:  

„(3) Farmaceutický asistent, který získal odbornou způsobilost podle odstavce 2, může 

vykonávat své povolání bez odborného dohledu až po 6 měsících výkonu povolání farmaceutického 

asistenta. Do té doby musí vykonávat své povolání pod odborným dohledem.“. 

 

Odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.“.  

 

 

SD 5856 

B. 12. Za dosavadní bod 57 se vkládá nový bod 58, který zní: 

 

„58. Za § 21b se vkládá nový § 21c, který včetně nadpisu zní: 

„§ 21c 

Odborná způsobilost k výkonu povolání terapeuta chronických ran 

 

(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání terapeuta chronických ran se získává 

a) absolvováním nejméně tříletého studia v akreditovaném bakalářském studijním oboru 

terapeut/ka chronických ran, 

b) absolvováním akreditovaného kvalifikačního kurzu terapeut chronických ran po získání odborné 

způsobilosti k výkonu povolání všeobecná sestra.  

(2) Za výkon povolání terapeuta chronických ran se považuje činnost v rámci preventivní, 

diagnostické nebo léčebně rehabilitační péče, dispenzární péče u osob s rizikem vzniku chronické 

rány, či s již existující chronickou ránou. Dále může terapeut chronických ran vykonávat činnosti v 

rámci léčebné péče pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí.“. 

Dosavadní body se přečíslují.“. 
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B. 13. Za dosavadní bod 157 se vkládá nový bod 158, který zní:  

„158. V § 90 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní: 

„j)  minimální požadavky na studijní program a vzdělávací program k získání odborné způsobilosti 

k výkonu povolání terapeuta chronických ran.“. 

 

Dosavadní body se přečíslují.“. 

 

 

C Poslanec David Kasal 

 

SD 5857 

C. 1. V čl. I se za bod 57. vkládá nový bod 58., který zní: 

„58. Za § 21b se vkládá nový § 21c, který včetně nadpisu zní: 

 

„§ 21c 

Odborná způsobilost k výkonu povolání behaviorálního analytika 

 

(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání behaviorálního analytika se získává absolvováním 

akreditovaného magisterského studia v oblasti vzdělávání, psychologie nebo neučitelská pedagogika 

a akreditovaného kvalifikačního kurzu behaviorální analytik. 

 

(2) Za výkon povolání behaviorálního analytika se považuje činnost v rámci diagnostické 

a léčebné péče v oboru behaviorální analýzy.“.“. 

 

Následující body se přečíslují.“ 

 

 

C. 2. V čl. I bod 73. nově zní: 

„73. § 29 zní: 

„§ 29 

Odborná způsobilost k výkonu povolání asistent behaviorálního analytika 

 

(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání asistenta behaviorálního analytika se získává 

absolvováním akreditovaného bakalářského studia v oblasti vzdělávání, psychologie nebo neučitelská 

pedagogika a akreditovaného kvalifikačního kurzu asistent behaviorálního analytika. 

 

(2) Za výkon povolání asistenta behaviorálního analytika se považuje činnost v rámci 

diagnostické a léčebné péče v oboru behaviorální analýzy pod odborným dohledem behaviorálního 

analytika.“.“. 

 

C. 3. V čl. I se vkládá nový bod 73a, který zní: 

„73a. Za § 29 se vkládá nový § 29a, který zní: 

„§ 29a 

Odborná způsobilost k výkonu povolání behaviorálního technika 

 

(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání behaviorálního technika se získává absolvováním 

akreditovaného kvalifikačního kurzu behaviorální technik po získání úplného středního vzdělání nebo 

úplného středního odborného vzdělání. 

 

(2) Za výkon povolání asistenta behaviorálního technika se považuje činnost v rámci léčebné 
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péče v oboru behaviorální analýzy pod odborným dohledem behaviorálního analytika nebo asistenta 

behaviorálního analytika.“.“. 

 

 

SD 5853 

C. 4. Název zákona se uvede v tomto znění: 

„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, a 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“. 

 

C. 5. Za úvodní větu zákona se vkládá označení a název části první: 

„ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona o nelékařských zdravotnických povoláních“. 

 

C. 6. Za čl. II se vkládá ČÁST DRUHÁ v tomto znění: 

„ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované 

způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta 

Čl. III 

 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.     /2017 

Sb., se mění takto: 

1. V § 10 odst. 1 se na konci písmene a) slovo „nebo“ zrušuje. 

 

2. V § 10 odst. 1 se na konci písmene b) tečka nahrazuje slovy „ , 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.“.“. 

 

Dosavadní čl. III a IV se označí jako čl. IV a V. 

 

SD 5876 

C. 7. Bod A. 7 pozměňovacího návrhu obsaženého v usnesení Výboru pro zdravotnictví ze dne 3. 11. 

2016 nahradit zněním: 

 

„A. 7. K bodu 52 

Bod 52 zní: 

„52. V § 19 se odstavec 2 zrušuje.“.“. 
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D Poslanec Rostislav Vyzula 

 

SD 5560 

D. 1. Za dosavadní bod 57 se vkládá nový bod 58, který zní: 

 

„58. Za § 21b se vkládají nové § 21c a 21d, které včetně nadpisu znějí: 

 

„§ 21c 

Odborná způsobilost k výkonu povolání terapeuta tradiční čínské medicíny 

 

(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání terapeuta tradiční čínské medicíny se získává 

a) absolvováním nejméně tříletého studia v akreditovaném bakalářském studijním oboru tradiční 

čínská medicína, 

b) získáním odborné způsobilosti k výkonu povolání všeobecné sestry, ergoterapeuta, nutričního 

terapeuta nebo farmaceutického asistenta a absolvováním akreditovaného kvalifikačního kurzu 

tradiční čínská medicína, nebo 

c) získáním odborné a specializované způsobilosti k výkonu povolání fyzioterapeuta a 

absolvováním akreditovaného kvalifikačního kurzu tradiční čínská medicína. 

 

(2) Za výkon povolání terapeuta tradiční čínské medicíny se považuje činnost v rámci 

preventivní, diagnostické nebo léčebně rehabilitační péče. Dále může terapeut tradiční čínské 

medicíny vykonávat činnosti v rámci léčebné péče pod odborným dohledem lékaře se 

specializovanou způsobilostí nebo specialisty tradiční čínské medicíny. 

 

§ 21d 

Odborná způsobilost k výkonu povolání specialisty tradiční čínské medicíny 

 

(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání specialisty tradiční čínské medicíny se získává 

absolvováním 

a) nejméně pětiletého studia v akreditovaném magisterském studijním oboru tradiční čínská 

medicína, nebo 

b) nejméně pětiletého studia v akreditovaném magisterském studijním oboru tradiční čínská 

medicína a základy všeobecného lékařství. 

 

(2) Za výkon povolání specialisty tradiční čínské medicíny se považuje činnost v rámci 

preventivní, diagnostické, léčebně rehabilitační nebo léčebné péče.“. 

 

Dosavadní body se přečíslují.“. 

 

 

D. 2. Za dosavadní bod 157 se vkládá nový bod 158, který zní:  

„158. V § 90 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní: 

„j)  minimální požadavky na studijní programy a vzdělávací programy k získání odborné 

způsobilosti k výkonu povolání terapeut tradiční čínské medicíny a  na studijní programy 

k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání specialista tradiční čínské medicíny.“. 

 

Dosavadní body se přečíslují.“. 
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E Poslanec Leoš Heger 

 

SD 5502 

E. 1. Novelizační bod č. 68 se uvede v tomto znění:  

 

„68. V § 26 odst. 1 písm. b) se za slova „laboratorní metody nebo“ vkládají slova „akreditovaného 

kvalifikačního kurzu laboratorní metody v asistované reprodukci nebo akreditovaného“.“. 

 

E. 2. V novelizačním bodě č. 70 v § 26 odst. 3 se na začátek písmene c) vkládají slova „laboratorní 

činnost v rámci nakládání s tkáněmi a buňkami, včetně“. 

 

 

SD 5843 

E. 3. V čl. I. se za bod 1 vkládá nový novelizační bod 1a, který zní: 

 

„1a. V § 1 odst. 1 písm. b) se slova „a vzdělávání jiných odborných pracovníků“ zrušují.“  

 

E. 4. V čl. I. se za bod 113 vkládá nový novelizační bod 113a, který zní:  

 

„113a.  § 53 zní: 

„§ 53 

 

(1) Celoživotním vzděláváním se rozumí průběžné obnovování, zvyšování, prohlubování a 

doplňování vědomostí, dovedností a způsobilosti zdravotnických pracovníků v příslušném oboru v 

souladu s rozvojem oboru a nejnovějšími vědeckými poznatky v zájmu zachování bezpečného a 

účinného výkonu příslušného povolání. Ministerstvo oznámí Evropské Komisi znění právních 

předpisů upravujících celoživotní vzdělávání.  

 

(2) Celoživotní vzdělávání je povinné pro všechny zdravotnické pracovníky, kteří jsou 

způsobilí k výkonu povolání bez odborného dohledu.“.“. 

 

 

F Poslanec Vít Kaňkovský 

 

SD 5867 

F. 1. Bod 52 zní: 

„52. § 19 zní: 

„§ 19 

Odborná způsobilost k výkonu povolání 

farmaceutického asistenta 
 

(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání farmaceutického asistenta se získává 

absolvováním 

a)   střední zdravotnické školy v oboru farmaceutický asistent s maturitní zkouškou, nebo  

b)  střední zdravotnické školy v oboru farmaceutický laborant, pokud bylo studium prvního 

ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2004/2005, nebo 

c)  nejméně tříletého studia v oboru diplomovaný farmaceutický asistent na vyšších 

zdravotnických školách, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním 

roce 2017/2018.  

 

(2) Odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání farmaceutického asistenta má 
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dále fyzická osoba, která absolvovala nejméně 6 semestrů akreditovaného zdravotnického 

magisterského studijního programu farmacie. 

(3) Za výkon povolání farmaceutického asistenta se považují odborné činnosti spojené 

zejména s přípravou, výdejem, kontrolou a uchováváním léčiv a zdravotnických prostředků.“.“. 

 

 

SD 5869 

F. 2. Bod 52 zní: 

 

„52. § 19 zní: 

„§ 19 

Odborná způsobilost k výkonu povolání 

farmaceutického asistenta 
 

(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání farmaceutického asistenta se získává 

absolvováním 

a)  střední zdravotnické školy v oboru farmaceutický asistent s maturitní zkouškou, nebo  

b)  střední zdravotnické školy v oboru farmaceutický laborant, pokud bylo studium prvního 

ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2004/2005, nebo 

c)  nejméně tříletého studia v oboru diplomovaný farmaceutický asistent na vyšších 

zdravotnických školách.  

 

(2) Odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání farmaceutického asistenta má 

dále fyzická osoba, která absolvovala nejméně 6 semestrů akreditovaného zdravotnického 

magisterského studijního programu farmacie. 

 

(3) Za výkon povolání farmaceutického asistenta se považují odborné činnosti spojené 

zejména s přípravou, výdejem, kontrolou a uchováváním léčiv a zdravotnických prostředků.“.“. 

 

 

SD 5870 

F. 3. Bod 52 zní: 

„52. § 19 zní: 

„§ 19 

Odborná způsobilost k výkonu povolání 

farmaceutického asistenta 

(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání farmaceutického asistenta se získává 

absolvováním 

a)  střední zdravotnické školy v oboru farmaceutický asistent s maturitní zkouškou, nebo  

b)  střední zdravotnické školy v oboru farmaceutický laborant, pokud bylo studium prvního 

ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2004/2005, nebo 

c)  nejméně tříletého studia v oboru diplomovaný farmaceutický asistent na vyšších 

zdravotnických školách.  

 

(2) Odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání farmaceutického asistenta má 

dále fyzická osoba, která absolvovala nejméně 6 semestrů akreditovaného zdravotnického 

magisterského studijního programu farmacie. Farmaceutický asistent, který získal odbornou 

způsobilost podle tohoto odstavce, může vykonávat své povolání bez odborného dohledu až po 6 

měsících výkonu povolání farmaceutického asistenta. Do té doby musí vykonávat své povolání pod 

odborným dohledem. 
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(3) Za výkon povolání farmaceutického asistenta se považují odborné činnosti spojené 

zejména s přípravou, výdejem, kontrolou a uchováváním léčiv a zdravotnických prostředků.“.“. 

 

 

SD 5871 

F. 4. Bod 52 zní: 

 

„52. § 19 zní: 

„§ 19 

Odborná způsobilost k výkonu povolání 

farmaceutického asistenta 
 

(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání farmaceutického asistenta se získává 

absolvováním 

a)  střední zdravotnické školy v oboru farmaceutický asistent s maturitní zkouškou, nebo  

b)  střední zdravotnické školy v oboru farmaceutický laborant, pokud bylo studium prvního 

ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2004/2005, nebo 

c)  nejméně tříletého studia v oboru diplomovaný farmaceutický asistent na vyšších 

zdravotnických školách, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním 

roce 2017/2018.  

 

(2) Odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání farmaceutického asistenta má 

dále fyzická osoba, která absolvovala nejméně 6 semestrů akreditovaného zdravotnického 

magisterského studijního programu farmacie. Farmaceutický asistent, který získal odbornou 

způsobilost podle tohoto odstavce, může vykonávat své povolání bez odborného dohledu až po 6 

měsících výkonu povolání farmaceutického asistenta. Do té doby musí vykonávat své povolání pod 

odborným dohledem. 

 

(3) Za výkon povolání farmaceutického asistenta se považují odborné činnosti spojené 

zejména s přípravou, výdejem, kontrolou a uchováváním léčiv a zdravotnických prostředků.“.“. 

 

 

SD 5873 

F. 5. Bod 52 zní: 

 

„52. § 19 zní: 

„§ 19 

Odborná způsobilost k výkonu povolání 

farmaceutického asistenta 
 

(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání farmaceutického asistenta se získává 

absolvováním 

a)  nejméně tříletého studia v oboru diplomovaný farmaceutický asistent na vyšších 

zdravotnických školách, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním 

roce 2017/2018, nebo  

b)  střední zdravotnické školy v oboru farmaceutický laborant, pokud bylo studium prvního 

ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2004/2005, nebo 

c)  nejméně jednoročního studia v oboru diplomovaný farmaceutický asistent na vyšších 

zdravotnických školách, pokud bylo předtím absolvováno čtyřleté studium střední 

zdravotnické školy v oboru farmaceutický asistent s maturitní zkouškou.  
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(2) Odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání farmaceutického asistenta má 

dále fyzická osoba, která absolvovala nejméně 6 semestrů akreditovaného zdravotnického 

magisterského studijního programu farmacie. Farmaceutický asistent, který získal odbornou 

způsobilost podle tohoto odstavce, může vykonávat své povolání bez odborného dohledu až po 6 

měsících výkonu povolání farmaceutického asistenta. Do té doby musí vykonávat své povolání pod 

odborným dohledem. 

 

(3) Za výkon povolání farmaceutického asistenta se považují odborné činnosti spojené 

zejména s přípravou, výdejem, kontrolou a uchováváním léčiv a zdravotnických prostředků.“.“. 

 

 

G Poslankyně Jitka Chalánková 

SD 5833 

Bod 91 zní: 

„91. V § 43 odst. 2 písmeno e) včetně poznámky pod čarou zní: 

„e) vysokoškolského vzdělání v oblasti humanitního studia nebo zdravotnického oboru, absolvování 

komplexního odborného výcvikového programu akreditovaného ve školství2), zaměřeného na 

získání teoretické a sebezkušenostní průpravy a terapeutických dovedností, v souladu s oborem, 

na který zaměřuje (dramaterapie, arteterapie, muzikoterapie, tanečně - pohybová terapie), 

v rozsahu minimálně 400 výcvikových hodin nebo umělecko – terapeutické vysokoškolské 

studium a minimálně 120 hodin odborné supervize vlastní terapeutické praxe (odborná 

způsobilost) uměleckého terapeuta (dramaterapeuta, arteterapeuta, muzikoterapeuta, tanečně-

pohybového terapeuta).  

Supervize mohou provádět supervizoři, kteří mají alespoň 6 let vlastní terapeutické praxe 

(dramaterapie, arteterapie, muzikoterapie, taneční a pohybová terapie) a prokázali schopnost 

odborně posuzovat a korigovat práci jiných terapeutů v příslušném oboru (dramaterapie, 

arteterapie, muzikoterapie, taneční a pohybová terapie). Supervizoři, ustanovení po roce 2020 

musí dále absolvovat akreditovaný2) supervizorský kurz v příslušné umělecké terapii 

(dramaterapie, arteterapie, muzikoterapie, taneční a pohybová terapie) v rozsahu 170 hodin.) 

Pro uměleckého terapeuta (dramaterapeuta, arteterapeuta, muzikoterapeuta, tanečního 

a pohybového terapeuta) ve zdravotnictví, který nemá zdravotnické vzdělání, může ministerstvo 

zdravotnictví stanovit absolvování akreditovaného kvalifikačního zdravotnického kurzu 

v rozsahu do 100 hodin 
_________________ 

2) Zákon č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), 

ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.“. 

 

 

H Poslanec Marek Benda 

V Čl. I se dosavadní bod 91 zrušuje.  

Následující body se přečíslují. 

 

 

V Praze 28. února 2017 

 

 

Mgr. Jana  P a s t u ch o v á   v.r. 

zpravodajka garančního výboru pro zdravotnictví  
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