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346
ZÁKON
ze dne 26. října 2011,
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 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

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

4. V § 15 odst. 1 se slova „k posouzení žádosti
podle § 14, k posouzení návrhu na odejmutí akreditace
a k odbornému hodnocení žádosti o dotaci na rezidenční místo (§ 21a)“ zrušují.

ČÁST PRVNÍ

5. V § 15 odst. 2 se slova „a České správy sociálního zabezpečení“ nahrazují slovy „ , České správy sociálního zabezpečení a zájmového sdružení poskytovatelů zdravotní péče“.

Změna zákona o podmínkách získávání a uznávání
odborné způsobilosti a specializované způsobilosti
k výkonu zdravotnického povolání lékaře,
zubního lékaře a farmaceuta

6. § 16 zní:

Čl. I

„§ 16

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. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

(1) Akreditační komise pro příslušný obor specializačního vzdělávání nebo pro příslušné zaměření doplňující odborné praxe, popřípadě pro příslušný obor
certifikovaného kurzu,

1. V § 2 písm. e) a f) se slova „ ; tyto činnosti
stanoví vláda nařízením“ zrušují.
2. V § 5 odstavec 8 zní:
„(8) Do specializačního vzdělávání lékaře se započítá odborná praxe, popřípadě její část, absolvovaná
a) v jiném oboru specializace, pokud odpovídá její
obsah a rozsah příslušnému vzdělávacímu programu; o započtení odborné praxe rozhodne pověřená organizace; o odvolání proti tomuto rozhodnutí rozhoduje ministerstvo, nebo
b) v cizině, pokud odpovídá její obsah a rozsah příslušnému vzdělávacímu programu; žádost o započtení a úředně ověřený doklad v českém jazyce
o absolvované odborné praxi v cizině podává lékař
ministerstvu, které o započtení rozhodne.“.
3. V § 14 odst. 2 písm. i) se za slovo „počet“
vkládá slovo „školicích“.

a) posuzuje
1. žádosti podle § 14,
2. návrhy na odejmutí akreditace a
b) připravuje podklady
1. pro vzdělávací programy jednotlivých specializačních oborů,
2. pro stanovení činností lékařů, zubních lékařů
a farmaceutů v prováděcím právním předpisu
podle § 4 odst. 2, podle § 5 odst. 2 a § 11
odst. 2 a
c) stanoví obsah atestační zkoušky a závěrečné
zkoušky certifikovaného kurzu, a to v rozsahu
vzdělávacího programu příslušného oboru; akreditační komise si může od pověřené organizace vyžádat návrhy otázek pro atestační zkoušku nebo
závěrečnou zkoušku certifikovaného kurzu.
(2) Akreditační komise předá ministerstvu podklady podle odstavce 1 písm. b) ve lhůtě určené ministerstvem.
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(3) Akreditační komise se při své činnosti řídí
svým statutem a jednacím řádem, které vydá ministerstvo.“.

kalendářní rok ministerstvo stanoví a zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději do
31. prosince.

7. V § 18 odst. 2 se slova „Držitel akreditace je
povinen“ nahrazují slovy „Akreditované zařízení je povinno“ a slova „nebo zemře-li držitel akreditace, aniž
by splnil“ se nahrazují slovy „akreditované zařízení,
aniž by splnilo“.

(4) Dotace na rezidenční místo se poskytuje na
částečnou úhradu nákladů spojených se specializačním
vzděláváním rezidenta, včetně prostředků na mzdy
nebo platy, a to

8. V § 18 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Akreditované zařízení je dále povinno na žádost účastníka vzdělávání, který přechází v průběhu
specializačního vzdělávání k jinému akreditovanému
zařízení, předat kopie dokumentace vedené o tomto
účastníkovi tomuto jinému akreditovanému zařízení.“.
9. V § 19 odst. 2 se za větu první vkládá věta „Ministerstvo, popřípadě pověřená organizace, poskytuje
poradenskou a konzultační činnost související se zařazením do specializačního vzdělávání a s jeho průběhem.“.
10. V § 21 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Ministerstvo, popřípadě pověřená organizace
a) zajišťuje přípravu a průběh atestační zkoušky a
b) zajišťuje vypracování posudků atestačních prací.“.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3
a 4.
11. § 21a včetně nadpisu zní:
„Financování specializačního vzdělávání
§ 21a
(1) Ministerstvo
spolufinancuje
specializační
vzdělávání zdravotnických pracovníků formou dotací
na rezidenční místa. Dotace na rezidenční místo je poskytována ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtové kapitoly ministerstva. Na poskytnutí dotace
není právní nárok. Ministerstvo uveřejní ve Věstníku
ministerstva a způsobem umožňujícím dálkový přístup
do 31. prosince Metodiku dotačního řízení pro následující kalendářní rok.
(2) Náklady na zabezpečení dotačního řízení
může ministerstvo hradit z prostředků určených na dotace nejvýše v částce, která nepřesáhne 2,5 % celkové
výše prostředků ministerstva určených na dotace na
financování specializačního vzdělávání v daném kalendářním roce.
(3) Výši dotace na rezidenční místo pro následující

a) na specializační vzdělávání v základním kmeni
u oborů specializačního vzdělávání lékařů, není-li
dotace na rezidenční místo poskytována podle písmene b), a to nejdéle po dobu 24 měsíců, nebo
b) na celé specializační vzdělávání u vybraných oborů
specializačního vzdělávání lékařů; tyto vybrané
obory a počet těchto rezidenčních míst ve vybraných oborech stanoví pro následující kalendářní
rok ministerstvo do 31. prosince po projednání
s Českou lékařskou komorou a odbornými společnostmi s ohledem na nedostatek lékařů s příslušnou specializovanou způsobilostí na pracovním
trhu.
(5) Doba trvání specializačního vzdělávání podle
odstavce 4 písm. b) odpovídá délce specializačního
vzdělávání stanovené vzdělávacím programem příslušného oboru uveřejněným ve Věstníku ministerstva.
(6) Dotace na rezidenční místo se akreditovanému
zařízení poskytuje za celé kalendářní měsíce, kdy jsou
splněny podmínky pro její poskytnutí. Dotaci na rezidenční místo nelze poskytnout zpětně za kalendářní
měsíce, které předcházely podání žádosti.
(7) O dotaci na rezidenční místo podle odstavce 4
písm. a) může akreditované zařízení požádat, pokud
účastník specializačního vzdělávání zahájí specializační
vzdělávání v tomto akreditovaném zařízení a současně
má akreditované zařízení s účastníkem specializačního
vzdělávání uzavřenu pracovní smlouvu v rozsahu minimálně poloviny stanovené týdenní pracovní doby2b)
a minimálně na dobu délky specializačního vzdělávání
stanovené vzdělávacím programem v příslušném oboru.
(8) Na žádosti o poskytnutí dotace na rezidenční
místo podle odstavce 4 písm. a) podané po 31. říjnu
bude poskytnuta dotace na rezidenční místo nejdříve
od 1. ledna následujícího kalendářního roku.“.
12. Za § 21a se vkládají nové § 21aa až 21ad, které
včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 24 a 25 znějí:
„§ 21aa
(1) Žádost o poskytnutí dotace na rezidenční
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místo podává akreditované zařízení ministerstvu, popřípadě pověřené organizaci, na předepsaném formuláři, který ministerstvo uveřejní ve Věstníku ministerstva a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2) Žádost o poskytnutí dotace na rezidenční
místo
a) podle § 21a odst. 4 písm. a) obsahuje
1. název, adresu a identifikační číslo akreditovaného zařízení,
2. jméno, popřípadě jména a příjmení, datum
a místo narození, kontaktní adresu a státní občanství účastníka specializačního vzdělávání,
3. obor specializačního vzdělávání, ve kterém je
účastník specializačního vzdělávání zařazen,
4. datum zařazení účastníka do oboru specializačního vzdělávání,
5. kopii pracovní smlouvy uzavřené s účastníkem
specializačního vzdělávání,
6. datum zahájení, popřípadě i datum očekávaného ukončení, specializačního vzdělávání
účastníka specializačního vzdělávání v akreditovaném zařízení,
7. počet účastníků specializačního vzdělávání,
kteří se v akreditovaném zařízení v jednotlivých
oborech vzdělávají, a
8. maximální počet školicích míst, pro které má
zařízení udělenou akreditaci, nebo
b) podle § 21a odst. 4 písm. b) obsahuje
1. název, adresu a identifikační číslo akreditovaného zařízení,
2. obor specializačního vzdělávání,
3. počet účastníků specializačního vzdělávání,
kteří se v akreditovaném zařízení v jednotlivých
oborech vzdělávají, a
4. maximální počet školicích míst, pro které má
zařízení udělenou akreditaci.
(3) Maximální počet rezidenčních míst v žádosti
o dotaci na rezidenční místa nesmí překročit počet školicích míst schválených v rozhodnutí o akreditaci pro
příslušný obor specializačního vzdělávání.
§ 21ab
(1) Ministerstvo rozhodne o poskytnutí dotace na
rezidenční místo podle § 21a odst. 4 písm. a) do 60 dnů
ode dne obdržení žádosti. Je-li pracovní smlouva mezi
akreditovaným zařízením, které žádá o poskytnutí do-
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tace na rezidenční místo podle § 21a odst. 4 písm. a),
a účastníkem specializačního vzdělávání uzavřena v rozsahu kratším, než je stanovená týdenní pracovní doba,
ministerstvo poskytne dotaci na rezidenční místo v poměrně snížené výši na dobu poměrně delší.
(2) O žádostech o poskytnutí dotace na rezidenční
místo podle § 21a odst. 4 písm. b) podaných akreditovanými zařízeními do 15. března rozhodne ministerstvo nejpozději do 30. června; rozhodnutí o poskytnutí
dotace na rezidenční místo podle § 21a odst. 4 písm. b)
ministerstvo zveřejní.
(3) V řízení o žádosti o poskytnutí dotace na rezidenční místo podle § 21a odst. 4 písm. b) ministerstvo, popřípadě pověřená organizace, posoudí splnění
formálních náležitostí žádosti podle § 21aa odst. 2
písm. b), a pokud žádost o poskytnutí dotace na rezidenční místo podle § 21a odst. 4 písm. b) splňuje formální náležitosti podle § 21aa odst. 2 písm. b), předloží
ji k odbornému posouzení akreditační komisi pro příslušný obor specializačního vzdělávání.
(4) Akreditační komise posoudí žádost o poskytnutí dotace na rezidenční místo podle § 21a odst. 4
písm. b) zejména z hlediska kvality zajištění průběhu
celého vzdělávacího programu, personálního, věcného
a technického zajištění každého rezidenčního místa
a rovnoměrné regionální dostupnosti rezidenčních míst
na území České republiky.
(5) Akreditační komise předloží návrh hodnocení
žádosti o poskytnutí dotace na rezidenční místo podle
§ 21a odst. 4 písm. b) včetně návrhu pořadí žádostí
ministerstvu, a to nejpozději do 30 dnů od obdržení
žádostí. O přidělení dotace na rezidenční místo podle
§ 21a odst. 4 písm. b) rozhoduje ministerstvo. Neobdrží-li ministerstvo ve stanovené lhůtě návrh akreditační komise, rozhodne bez tohoto návrhu.
(6) Kromě údajů stanovených v rozpočtových
pravidlech obsahuje rozhodnutí o poskytnutí dotace
na rezidenční místo
a) podle § 21a odst. 4 písm. a)
1. název, adresu a identifikační číslo akreditovaného zařízení,
2. bankovní spojení akreditovaného zařízení,
3. jméno, popřípadě jména a příjmení a datum narození rezidenta, na jehož specializační vzdělávání je akreditovanému zařízení poskytnuta dotace na rezidenční místo,
4. název specializačního oboru, ve kterém je rezident, na jehož specializační vzdělávání je akre-
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ditovanému zařízení poskytnuta dotace na rezidenční místo, zařazen,
5. účel, pro který je dotace poskytována,
6. počet měsíců, na které se dotace poskytuje,
7. výši dotace a
8. podmínky čerpání dotace na rezidenční místo,
nebo
b) podle § 21a odst. 4 písm. b)
1. název, adresu a identifikační číslo akreditovaného zařízení,
2. bankovní spojení akreditovaného zařízení,
3. účel, pro který je dotace poskytována,
4. počet měsíců, na které se dotace poskytuje,
5. počet rezidenčních míst s uvedením oboru specializačního vzdělávání, na která se dotace poskytuje,
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(3) Pokud rezident, na kterého akreditované zařízení čerpá dotaci na rezidenční místo podle § 21a
odst. 4 písm. b), ukončí pracovní poměr k tomuto
akreditovanému zařízení dohodou nebo výpovědí, ministerstvo ve spolupráci s akreditační komisí pro příslušný obor specializačního vzdělávání rozhodne o přidělení nového rezidenčního místa podle § 21a odst. 4
písm. b) pro tohoto rezidenta v jiném akreditovaném
zařízení. Ustanovení § 21a až 21ab se použijí obdobně.
(4) Pokud akreditované zařízení s rezidenčním
místem zanikne bez nástupnické právnické osoby, nebo
pokud dojde k zániku, odnětí nebo uplynutí platnosti
akreditace takového zařízení, ministerstvo ve spolupráci s akreditační komisí pro příslušný obor specializačního vzdělávání rozhodne o přidělení nového rezidenčního místa pro tohoto rezidenta v jiném akreditovaném zařízení. Ustanovení § 21a až 21ab se použijí
obdobně.

6. výši dotace a
§ 21ad

7. podmínky čerpání dotace na rezidenční místo.
(7) Pokud ministerstvo dotaci neposkytne, vydá
odůvodněné rozhodnutí o zamítnutí žádosti o poskytnutí dotace na rezidenční místo.

Rezident
Účastník specializačního vzdělávání
a) může být rezidentem
1. je-li zařazen do oboru specializačního vzdělávání,

§ 21ac
(1) Ministerstvo

2. je-li státním občanem České republiky nebo jiného členského státu anebo státním příslušníkem jiného než členského státu, který je rodinným příslušníkem občana členského státu24)
nebo mu bylo přiznáno právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropské
unii25), a

a) přeruší poskytování dotace na rezidenční místo po
dobu přerušení specializačního vzdělávání rezidenta; celková doba přerušení nesmí přesáhnout
5 let, nebo
b) zastaví poskytování dotace na rezidenční místo,
pokud

3. v průběhu specializačního vzdělávání pouze
v jednom zvoleném základním kmeni nebo
oboru specializačního vzdělávání, na které je
poskytnuta dotace na rezidenční místo podle
§ 21a odst. 4 písm. a) nebo b),

1. je ukončeno specializační vzdělávání rezidenta
v oboru, pro který je dotace na rezidenční místo
poskytována,
2. je skončen pracovní poměr rezidenta v akreditovaném zařízení, kterému je poskytována dotace
na rezidenční místo, nebo

b) nemůže být rezidentem
1. na rezidenčním místě, na které je poskytnuta
dotace podle § 21a odst. 4 písm. a), jestliže získal certifikát o absolvování základního kmene
oboru specializačního vzdělávání, nebo

3. akreditované zařízení poruší povinnosti podle
§ 21d.
(2) Pokud rezident v průběhu kalendářního roku
uzavře pracovní poměr za účelem specializačního vzdělávání, na které se poskytuje dotace na rezidenční místo
podle § 21a odst. 4 písm. a), s jiným akreditovaným
zařízením, může toto jiné akreditované zařízení požádat o poskytnutí dotace na rezidenční místo podle § 21a
odst. 4 písm. a). Ustanovení § 21a až 21ab se použijí
obdobně.

2. na rezidenčním místě, na které je poskytnuta
dotace podle § 21a odst. 4 písm. b), jestliže získal specializovanou způsobilost.
24

) Čl. 24 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES
ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodin-
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ných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na
území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68
a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/
/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS,
90/365/EHS a 93/96/EHS.
25

) Čl. 11 a 21 směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu
2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí,
kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty.“.

13. V § 21b odst. 1 a 3 se za slovo „místem“ vkládají slova „ , na které je poskytnuta dotace podle § 21a
odst. 4 písm. b)“.
14. V § 21b odst. 2 větě první se za slovo „místo“
vkládají slova „nebo není-li vybrán“.
15. V § 21b se odstavec 4 zrušuje.
16. § 21c se včetně nadpisu zrušuje.
17. § 21d včetně nadpisu zní:
„§ 21d
Povinnosti akreditovaného zařízení
s rezidenčním místem
Akreditované zařízení s rezidenčním místem je
kromě povinností stanovených v § 18 dále povinno
a) zajistit rezidentovi řádné absolvování všech součástí vzdělávacího programu,
b) hlásit ministerstvu nebo pověřené organizaci
změny údajů uvedených v žádosti o dotaci na rezidenční místo ovlivňujících čerpání dotace, absolvování základního kmene, skončení pracovního
poměru rezidenta a ukončení specializačního
vzdělávání rezidenta, a to do 15 kalendářních
dnů ode dne, kdy uvedené skutečnosti nastaly,
c) nahlásit ministerstvu nebo pověřené organizaci datum zahájení a ukončení přerušení specializačního
vzdělávání rezidenta nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy uvedené skutečnosti nastaly,
d) vrátit ministerstvu nebo pověřené organizaci nevyčerpanou část poskytnuté dotace při skončení pracovního poměru rezidenta nebo ukončení specializačního vzdělávání rezidenta do 30 dnů ode dne,
kdy uvedené skutečnosti nastaly,
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žit doklady související se specializačním vzděláváním rezidenta a zabezpečením jeho vzdělávání ke
kontrole.“.
18. V § 21f odst. 1 se slova „akreditovanému zařízení“ nahrazují slovy „ministerstvu, popřípadě pověřené organizaci“.
19. V § 21f odstavec 3 zní:
„(3) Ministerstvo, popřípadě pověřená organizace,
zařadí žadatele do certifikovaného kurzu do 30 dnů ode
dne obdržení žádosti. Nedoloží-li žadatel svou způsobilost doklady uvedenými v odstavci 2, ministerstvo ve
lhůtě podle věty první rozhode o nezařazení žadatele
do certifikovaného kurzu.“.
20. V § 21f se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Ministerstvo, popřípadě pověřená organizace,
vyznačí v evidenci podle § 19 odst. 4 údaje o zařazení
žadatele do certifikovaného kurzu a údaje o získání
zvláštní odborné způsobilosti žadatelem. Ministerstvo,
popřípadě pověřená organizace, poskytuje poradenskou a konzultační činnost související se zařazením
do vzdělávání v certifikovaném kurzu a s jeho průběhem.“.
21. V § 21h se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Ministerstvo, popřípadě pověřená organizace
a) zajišťuje přípravu a průběh závěrečné zkoušky certifikovaného kurzu a
b) zajišťuje vypracování posudků závěrečných prací.“.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3
a 4.
22. V § 21h odst. 3 se slova „atestační zkoušky“
nahrazují slovy „závěrečné zkoušky certifikovaného
kurzu“.
23. V § 36a odst. 3 se za písmeno f) vkládá nové
písmeno g), které zní:
„g) v rozporu s § 18 odst. 3 nepředá jinému akreditovanému zařízení kopie veškeré dokumentace vedené o účastníkovi specializačního vzdělávání,“.

e) předkládat ministerstvu nebo pověřené organizaci
průběžnou zprávu a závěrečnou zprávu o vynaložení dotace na rezidenční místo a

Dosavadní písmena g) až i) se označují jako písmena h)
až j).

f) podrobit se kontrole dodržování podmínek čerpání dotace na rezidenční místo a účelovosti použití vynaložených finančních prostředků z dotace
prováděné ministerstvem a na jeho žádost předlo-

24. V § 36a odst. 3 písm. i) se doplňují slova „nenahlásí absolvování základního kmene, skončení pracovního poměru rezidenta nebo ukončení specializačního vzdělávání rezidenta,“.
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25. V § 36a se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena k) a l), která znějí:

Ministerstvo vydá osvědčení do 30 dnů ode dne podání
žádosti.

„k) v rozporu s § 21d písm. e) nepředloží ministerstvu
nebo pověřené organizaci průběžnou zprávu a závěrečnou zprávu o účelovosti vynaložení dotace na
specializační vzdělávání rezidenta,

5. Lékaři, kteří získali podle dřívějších právních
předpisů specializaci 1. stupně v základních oborech
specializačního vzdělávání a ke dni nabytí účinnosti
tohoto zákona nejméně 5 z posledních 7 let vykonávali
pod odborným dohledem zdravotnické povolání lékaře
v oboru posudkové lékařství v rozsahu alespoň poloviny stanovené pracovní doby2b), získávají ke dni účinnosti tohoto zákona zvláštní odbornou způsobilost
v oboru posudkové lékařství. Ministerstvo vydá na základě písemné žádosti lékaře osvědčení o získané
zvláštní odborné způsobilosti v oboru posudkové lékařství do 30 dnů ode dne podání žádosti.

l) v rozporu s § 21d písm. f) se nepodrobí kontrole
dodržování podmínek čerpání dotace a účelovosti
použití vynaložené dotace.“.
26. V § 36a odst. 4 písm. a) se slova „h) a i)“ nahrazují slovy „i) až l)“.
27. V § 36a odst. 4 písm. b) se slova „až g)“ nahrazují slovy „až h)“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Práva a povinnosti rezidentů a akreditovaných
zařízení s rezidenčním místem, která získala dotaci podle § 21a až 21d zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona řídí zákonem č. 95/
/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, s výjimkou § 21a odst. 11 a § 21c; celková doba přerušení poskytování dotace se řídí podle
§ 21ac odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Rezident není povinen ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona vykonávat povolání na území České republiky, i když se k tomu zavázal ve smlouvě (stabilizační dohodě), uzavřené podle § 21b odst. 4 zákona
č. 95/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Výši dotace na rezidenční místo poskytovanou
v roce 2011, obory specializačního vzdělávání lékařů,
ve kterých bude poskytována dotace na rezidenční
místo po celé specializační vzdělávání lékaře, počet rezidenčních míst v těchto oborech specializačního vzdělávání a Metodiku dotačního řízení pro rok 2011 stanoví a zveřejní Ministerstvo zdravotnictví (dále jen ministerstvo) do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.
4. Lékaři, kteří získali diplom Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v nástavbovém
oboru urgentní medicína před 2. dubnem 2004, získávají ke dni účinnosti tohoto zákona specializovanou
způsobilost v oboru urgentní medicína. Ministerstvo
vydá na základě písemné žádosti lékaře osvědčení o specializované způsobilosti v oboru urgentní medicína.

6. Lékaři, kteří získali podle dřívějších právních
předpisů specializaci 1. stupně v základních oborech
specializačního vzdělávání a kteří do 17. dubna 2004
získali osvědčení České lékařské komory k výkonu
soukromé lékařské praxe v jiném specializačním oboru a ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nejméně
12 z posledních 15 let vykonávali zdravotnické povolání lékaře v tomto jiném specializačním oboru v rozsahu alespoň poloviny stanovené pracovní doby2b), získávají ke dni účinnosti tohoto zákona specializovanou
způsobilost v tomto jiném specializačním oboru. Ministerstvo vydá na základě písemné žádosti lékaře rozhodnutí o přiznání specializované způsobilosti v daném
oboru do 90 dnů ode dne podání žádosti. V případě
oboru diabetologie a endokrinologie se splnění podmínek a přiznání specializované způsobilosti posuzuje
samostatně v části oboru diabetologie a samostatně
v části oboru endokrinologie.
7. Zubní lékaři, kteří před 1. červencem 2004 získali specializaci II. stupně v základním oboru stomatologie podle dřívějších právních předpisů a ke dni účinnosti tohoto zákona vykonávají povolání zubního lékaře na pracovišti kliniky fakultní nemocnice v České
republice, získávají specializovanou způsobilost v oboru
klinická stomatologie. Ministerstvo vydá na základě písemné žádosti zubního lékaře osvědčení o získané specializované způsobilosti v oboru klinická stomatologie
do 30 dnů ode dne podání žádosti.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona
o nelékařských zdravotnických povoláních
Čl. III
Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání
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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 zákona č. 125/2005 Sb.,
zákona č. 111/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona
č. 189/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 105/
/2011 Sb., se mění takto:

„(5) Vybraný uchazeč přestává být rezidentem
okamžikem dokončení specializačního vzdělávání
úspěšným absolvováním atestační zkoušky nebo okamžikem ukončení specializačního vzdělávání ve zdravotnickém zařízení s rezidenčním místem.“.

1. V § 2 písm. m) se za slova „ve zdravotnickém
zařízení“ vkládají slova „nebo v krajské hygienické stanici“.

11. V názvu § 60d se doplňují slova „a krajské
hygienické stanice s rezidenčním místem“.

2. V § 60a odst. 6 se za slovo „zařízení“ vkládají
slova „nebo krajská hygienická stanice“.

12. V § 60d úvodní části ustanovení se slova „je
povinno“ nahrazují slovy „a krajská hygienická stanice
s rezidenčním místem jsou povinny.“.

9. V § 60b se doplňuje odstavec 5, který zní:

10. § 60c se včetně nadpisu zrušuje.

3. V § 60a odst. 12 se slova „3 roky“ nahrazují
slovy „5 let“.
4. V § 60b odst. 1 a 2 se za slova „zařízení s rezidenčním místem“ vkládají slova „nebo krajská hygienická stanice s rezidenčním místem“.
5. V § 60b odst. 1 se slova „toto zařízení“ nahrazují slovy „zdravotnické zařízení s rezidenčním místem
nebo krajská hygienická stanice s rezidenčním místem“.
6. V § 60b odst. 2 se slova „předchozího odstavce“ nahrazují slovy „odstavce 1“.
7. V § 60b odst. 3 se za slova „Zdravotnické zařízení s rezidenčním místem“ vkládají slova „a krajská
hygienická stanice s rezidenčním místem“.
8. V § 60b odstavec 4 zní:
„(4) Vybraný uchazeč se stává rezidentem okamžikem, kdy
a) je zařazen do oboru specializačního vzdělávání
v příslušném oboru,

Čl. IV
Přechodná ustanovení
1. Práva a povinnosti rezidentů a akreditovaných
zařízení s rezidenčním místem, která získala dotaci podle § 60a až 60d zákona č. 96/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona řídí zákonem č. 96/
/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, s výjimkou § 60a odst. 12 a § 60c; celková doba přerušení poskytování dotace se řídí podle
§ 60a odst. 12 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Rezident není povinen ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona vykonávat povolání na území České republiky, i když se k tomu zavázal ve smlouvě (stabilizační dohodě), uzavřené podle § 60b odst. 4 zákona
č. 96/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

b) zahájí specializační vzdělávání na schváleném rezidenčním místě ve zdravotnickém zařízení s rezidenčním místem,

ČÁST TŘETÍ

c) má uzavřenu pracovní smlouvu v rozsahu minimálně poloviny stanovené týdenní pracovní doby2b) a minimálně na dobu délky specializačního
vzdělávání stanovené vzdělávacím programem
v příslušném oboru a
d) byl vybrán zdravotnickým zařízením s rezidenčním místem podle odstavce 3.“.

ÚČINNOST
Čl. V
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.

