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USNESENÍ
Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku
č. 44 ze dne 24. května 2017

SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
11. FUNKČNÍ OBDOBÍ
VÝBOR PRO ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKU
44. USNESENÍ
z 6. schůze, konané dne 24. 5. 2017
k návrhu 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 a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů
Senátní tisk č. 119
Po odůvodnění prof. MUDr. Romana Prymuly, náměstka ministra zdravotnictví ČR, zpravodajské
zprávě senátorky Aleny Dernerové a po rozpravě
VÝBOR
I.

doporučuje
Senátu Parlamentu ČR vrátit návrh zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, které jsou přílohou tohoto usnesení;

II.

určuje
zpravodajkou výboru pro jednání
Dernerovou;

III.

pověřuje
místopředsedu výboru, senátora Jana Žaloudíka, aby toto usnesení předložil předsedovi
Senátu Milanu Štěchovi.

o návrhu zákona na schůzi Senátu senátorku Alenu

Jan Žaloudík v. r.
místopředseda výboru
Alena Dernerová v. r.
zpravodajka výboru

Jaroslav Malý v. r.
ověřovatel výboru

Příloha k usnesení VZSP č. 44/2017
Pozměňovací návrhy
k návrhu 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 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
(senátní tisk č. 119)

1. V čl. I bod 52 vypustit.
Následující body nově označit.
2. V čl. I dosavadním bodu 58 slova „vkládají nové § 21b až 21e, které včetně nadpisu
znějí“ v úvodní části bodu nahradit slovy „vkládá nový § 21b, který včetně
nadpisu zní“ a § 21c, § 21d a § 21e vypustit.
3. V čl. I dosavadní bod 74 upravit takto:
„74. § 29 včetně nadpisu se zrušuje.“.
4. V čl. I dosavadní bod 75 vypustit.
Následující body nově označit.
5. V čl. I dosavadní bod 161 vypustit.
Následující body nově označit.
6. V čl. II bod 21 vypustit.

