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V Praze 21. ledna 2019

Váš dopis ze dne 13. ledna 2019

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle zákona

č.106/1999 Sb., osvobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

KVámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu

zdravotnictví (dále jen „MZ") dne 13. ledna 2019, evidované pod

ve věci nového kvalifikačního standardu v oboru

Zdravotnický záchranář:

1) Jaké vysoké školy spadají pod Radu vysokých škol? Dostaly možnost připomínkovat

tento nový kvalifikační standard veškeré vysoké školy, které mají akreditovaný dotčený

obor Zdravotnický záchranář?

2) Z Vaší odpovědi vyplynulo, že vypořádání připomínek probíhalo elektronickou cestou.

Předpokládám tedy, že jsou tyto připomínky a jejich vypořádání vedeny písemně,

je možné je uveřejnit? Pokud ano, kde a kdy budou veřejnosti dostupné k nahlédnutí?

3) Kdy bude svoláno jednání odborné obce ZZ? Znamená vámi deklarované odložení

uveřejnění ve věstníku, že bude kvalifikační standard ještě na základě tohoto jednání

přepracován?

Vám sděluji následující:

Připomínkové řízení knávrhu kvalifikačního standardu přípravy na výkon zdravotnického

povolání zdravotnický záchranář, kterým se specifikují podrobněji minimální požadavky

na studijní program pro přípravu zdravotnických záchranářů podle

vyhlášky č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy

k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, ve znění
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pozdějších předpisů, a který svou povahou není právním předpisem, uskutečnilo MZ

prostřednictvím své přímo řízené organizace Národního centra ošetřovatelství

a nelékařských povolání v Brně nad rámec svých povinností, aby získalo, co nejširší

pohled na věc a mohlo dostatečně uvážit všechny aspekty dané oblasti a potřeby

dotčených osob. Co bude či nebude připomínkovým místům akceptováno,

je odpovědností MZ, jakožto věcně příslušného ústředního orgánu státní správy

a regulátora. Může to být i návrh, který jde proti potřebám či zájmům nějaké dotčené

skupiny, pokud bude pozitivní pro společnost jako celek.

Konkrétně k uvedeným otázkám:

Ad dotaz č. 1)

Na webových stránkách Rady vysokých škol (dále jen „RVŠ")

http://www.radavs.cz/materialv-rvs/stale-dokumenty/, je ve statutu popsán postup

vytvoření tohoto orgánu i aktuální složení RVŠ. RVŠ je dle § 92 odst. 1 písm. a)

zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů jedním

z oficiálních orgánů reprezentace vysokých škol. Spadají pod něj tak všechny vysoké

školy a každá může pro funkční období RVŠ delegovat její členy (podle či. IV. odst. 1.

Statutu Rady vysokých škol).

Kvalifikační standard Zdravotnický záchranář v rámci připomínkového řízení byl odeslán

na odbor vysokých škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

(dále jen „MŠMT). Tento odbor zprostředkovává připomínkování právě orgánů

reprezentace vysokých škol - tedy Rady vysokých škol a České konference rektorů.

Ty pak zajišťují další distribuci materiálu svým členům. Vysoké školy jednotlivě

prostřednictvím MŠMT ani MZ nejsou přímo oslovovány.

Ad dotaz č. 2)

Připomínky a jejich vypořádání jsou vedeny písemně. Vnitrorezortní připomínkové řízení

se nezveřejňuje, toto připomínkové řízení uskutečnilo MZ nad rámec svých povinností,

aby získalo, co nejširší pohled na uvedenou problematiku a mohlo dostatečně uvážit

všechny aspekty dané oblasti a potřeby dotčených osob. V případě Vašeho zájmu

o nahlédnutí se spojte s Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských povolání v Brně

a prostřednictvím e-mailu si domluvte schůzku, kde Vám bude umožněno nahlédnout

do vypořádání připomínek.

Ad dotaz č. 3)

Společné jednání s připomínkovými místy proběhne na konci ledna 2019 (konkrétně

31. ledna 2019) na půdě MZ. Jednání se budou účastnit zástupci, kteří participovali

a připomínkovali kvalifikační standard Zdravotnický záchranář a další přizvaní odborníci.
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Předpokládáme, že na základě tohoto jednání vznikne koncensus nad Kvalifikačním

standardem Zdravotnický záchranář.

Vydání Kvalifikačního standardu Zdravotnický záchranář ve Věstníku MZ, do doby výše

uvedeného projednání, je odloženo.

S pozdravem
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