
 
 

Platné znění ustanovení zákona 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, 

kterých se týká novelizace, s vyznačením navrhovaných změn 

 

§ 21d 

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.  

 

§ 21e 

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.  
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HLAVA X 

ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ 

§ 90 

(1) Obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických 
pracovníků se specializovanou způsobilostí, převedení specializací podle dřívějších právních 
předpisů na nové obory specializačního vzdělávání, označení odbornosti specialistů a výši 
úhrady za atestační zkoušku a aprobační zkoušku, stanoví vláda nařízením.  

(2) Ministerstvo stanoví vyhláškou  

a) podrobnosti o konání atestační zkoušky k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického 
povolání bez odborného dohledu a závěrečné zkoušky akreditovaných kvalifikačních kurzů  
a zkušební řád,  

b) složení a činnost zkušební komise pro aprobační zkoušky a zkušební řád pro aprobační 
zkoušky, 

c) náležitosti a vzor diplomu o specializaci, náležitosti a vzor osvědčení o získané odborné 
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, náležitosti a vzor certifikátu o zvláštní 
odborné způsobilosti, 

 d) v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy minimální požadavky na 
studijní a vzdělávací programy k získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického 
povolání,  

e) činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, 

f) seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost 
k výkonu povolání, obsah lékařských prohlídek a náležitosti lékařského posudku, 

g) průběh specializačního vzdělávání a postup při jeho přerušení nebo ukončení,  

h) postup při ověření znalosti českého jazyka, 

i) postup při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběh výběrového řízení na 
rezidenční místo a základní kritéria výběru rezidenta,. 

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. 
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