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III. 

 

 ODŮVODNĚNÍ 

 

A. OBECNÁ ČÁST 

 

Název: 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických 

pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 2/2016 Sb. (dále jen 

„vyhláška č. 55/2011 Sb.“).  

 

Novela vyhlášky, je v souladu se zákonným zmocněním v ustanovení § 90 odst. 2 písm. e) 

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 (dále jen „zákon č. 96/2004 Sb.“). 

 

K návrhu novely vyhlášky o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných 

pracovníků není zpracována závěrečná zpráva o zhodnocení dopadů regulace (RIA). 

Nezpracování závěrečné zprávy o hodnocení dopadu regulace (RIA) bylo schváleno v rámci 

Plánu vyhlášek náležejících do působnosti MZ, jejichž vydání se předpokládá v roce 2017. 

 

 

I. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

Zákon č. 96/2004 Sb. obsahuje zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu 

o činnostech zdravotnických pracovníků. Novela uvedeného zákona (sněmovní tisk č. 880) 

mění podmínky pro výkon činností zdravotnických pracovníků, a proto je nezbytné dotčenou 

vyhlášku novelizovat tak, aby byla v souladu s novelizovaným zákonem. Jiné než legislativní 

řešení s ohledem na výše uvedené nepřichází v úvahu.  

 

Navrhovaná právní úprava je zpracována ve formě novely stávající vyhlášky č. 55/2011 Sb., 

která nabyla účinnosti dne 14. 3. 2011 a byla novelizována vyhláškou č. 2/2016 Sb., která 

nabyla účinnosti dne 18. 1. 2016. Provedení novely uvedené vyhlášky je naprosto nezbytné, a 

to především z důvodu novelizace zákona č. 96/2004 Sb. provedené vládním návrhem zákona 

schváleným dne 8. 6. 2017 (sněmovní tisk 880).  

 

Záměrem předkladatele je vyhlášku č. 55/2011 Sb. uvést do souladu se změnami zákona č. 

96/2004 Sb., aby její znění odpovídalo zákonné úpravě. Zejména jde o provedení změn 

navazujících na nová ustanovení § 5a (odborná způsobilost k výkonu povolání dětské sestry), 

§ 21b (odborná způsobilost k výkonu povolání praktické sestry), § 21c (odborná způsobilost 

k výkonu povolání behaviorálního analytika), § 21d (odborná způsobilost k výkonu povolání 

terapeuta tradiční čínské medicíny), § 21e (odborná způsobilost k výkonu povolání specialisty 

tradiční čínské medicíny), § 23 (odborná způsobilost k výkonu povolání logopeda ve 
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zdravotnictví), § 29 (odborná způsobilost k výkonu povolání asistent behaviorálního 

analytika), § 29a (odborná způsobilost k výkonu povolání behaviorálního technika).  

Dále navazuje na novelizovaná znění ustanovení zákona č. 96/2004 Sb., a to § 6 (odborná 

způsobilost k výkonu povolání porodní asistentky), § 26 (odborná způsobilost k výkonu 

povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků), 

§ 16 (odborná způsobilost k výkonu povolání zubního technika), § 18 (odborná způsobilost 

k výkonu povolání zdravotnického záchranáře), § 33 (odborná způsobilost k výkonu povolání 

asistenta zubního technika), § 37 (odborná způsobilost k výkonu povolání maséra ve 

zdravotnictví), § 40 (odborná způsobilost k výkonu povolání řidiče zdravotnické dopravní 

služby), a na zrušená ustanovení zákona č. 96/2004 Sb., zejména ustanovení § 20a (odborná 

způsobilost k výkonu povolání biotechnického asistenta), § 34 (odborná způsobilost k výkonu 

povolání dezinfektora) a § 38 (odborná způsobilost k výkonu povolání laboratorního 

pracovníka). 

 

Dále se navrhuje nad rámec harmonizace vyhlášky s úpravou provedenou novelou zákona 

č. 96/2004 Sb. provést i legislativně technické úpravy v návaznosti na soulad s jinými 

právními předpisy, které po účinnosti vyhlášky č. 55/2011 Sb. nabyly  platnosti a účinnosti. 

Například některé pojmy v § 2 vyhlášky jsou definovány i jinými právními předpisy a není 

proto vhodné je pro účely této vyhlášky dále vymezovat (např. pojem ošetřovatelská péče, 

klinická odpovědnost za lékařské ozáření, aplikující odborník pro lékařské ozáření, určená 

osoba). Terminologií vyhláška neodpovídá terminologii užívané v souvisejících právních 

předpisech, např. zákonu č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění zákona 

č. 385/2012 Sb., zákonu č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů. Dále zavedená 

legislativní zkratka v § 4 odst. 1 písm. n) vyhlášky č. 55/2011 Sb. pro množinu léčivých 

přípravků a návykových látek není v souladu se zákonem č. 167/1998 Sb., o návykových 

látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

č. 167/1998 Sb.“) a se zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a  o změnách některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“). Zdravotničtí 

pracovníci nemohou bez povolení k nakládání zacházet s návykovými látkami jako substancí, 

ale mohou pouze zacházet s léčivy, která tyto návykové látky obsahují. Souhrnné označení 

léčivých přípravků a návykových látek legislativní zkratkou není proto vhodné a navrhuje se 

tak legislativní zkratku zrušit a pojmy u jednotlivých profesí výslovně a přesně vymezit. 

U činností zdravotnického záchranáře se provádí úprava terminologie v návaznosti na novelu 

zákona č. 240/2011 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, která byla přijata v roce 2010. K dílčím úpravám, resp. 

k terminologickému zpřesnění dochází i u odborností ochrany a podpory veřejného zdraví.  

 

Se zohledněním zkušeností z praxe jsou dále upraveny či doplněny některé činnosti 

nelékařských zdravotnických pracovníků (např. činnosti zdravotnických záchranářů, 

zdravotních laborantů, fyzioterapeutů, ergoterapeutů). 

 

V návaznosti na požadavek České společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské 

informatiky umožnit biomedicínským inženýrům vykonávat některé činnosti biomedicínského 

inženýra bez odborného dohledu a bez podmínky prokázání specializované způsobilosti se 

upravují činnosti biomedicínského technika, biomedicínského inženýra, biomedicínského 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNANTHVQ4P)



 

28 

 

inženýra se specializovanou způsobilostí, a to v návaznosti na změnu zákona č. 96/2004 Sb., 

ve znění zákona č. 189/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné 

kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně 

některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, 

a další související zákony, kterým se nově stanovilo, obdobně jako u lékařů, že prováděcí 

právní předpis může určit činnosti, které mohou zdravotničtí pracovníci vykonávat 

bez odborného dohledu již před získáním specializované způsobilosti.  

 

Taktéž se novelou vyhlášky č. 55/2011 Sb. ukotvují činnosti klinického adiktologa. Návrh 

ukotvit specializovanou způsobilost adiktologa je koncepční změnou v oboru adiktologie, 

určující směr dalšího vývoje ve vzdělávání a ve výkonu povolání adiktologa. Tento návrh 

vychází z Koncepce vzdělávání v oboru adiktologie pro období 2014 – 2020. Zakotvení 

systému celoživotního vzdělávání formou specializačního vzdělávání je taktéž úkolem 

vyplývajícím z Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 

2013 až 2015, který zůstává doposud nesplněn.  

 

Vypouští se činnosti nelékařských zdravotnických pracovníků v některých specializačních 

oborech, které nejsou uvedeny v současnosti platném nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech 

specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků 

se specializovanou způsobilostí. Jde o obory ve kterých se nikdy nezapočalo vzdělávat a 

specialisti v těchto oborech vlastně neexistují, přestože byly ukotveny nařízením vlády 

č. 463/2004 Sb., které předcházelo v současnosti platnému nařízení vlády č. 31/2010 Sb. 

Jedná se o obory specializační vzdělávání  

 Klinická technika se zaměřením na analýzu a zpracování biosignálů -  specialista 

Klinický technik pro analýzu a zpracování biosignálů,  

 Klinická technika se zaměřením na diagnostické zdravotnické přístroje - specialista 

Klinický technik pro diagnostické zdravotnické přístroje,  

 Klinická technika se zaměřením na laboratorní zdravotnické přístroje - specialista 

Klinický technik pro laboratorní zdravotnické přístroje,  

 Klinická technika se zaměřením na diagnostické zobrazovací zdravotnické přístroje - 

specialista Klinický technik pro diagnostické zobrazovací zdravotnické přístroje,  

 Klinická technika se zaměřením terapeutické zdravotnické přístroje - specialista 

Klinický technik pro terapeutické zdravotnické přístroje.  

 

V oboru biomedicínský inženýr se navrhují zrušit činnosti oborů specializačního vzdělávání 

 Klinické inženýrství se zaměřením na analýzu a zpracování biosignálů - specialista 

Klinický inženýr pro analýzu a zpracování biosignálů,  

 Klinické inženýrství se zaměřením na diagnostické zdravotnické přístroje – 

specialista Klinický inženýr pro diagnostické zdravotnické přístroje, 

 Klinické inženýrství se zaměřením na laboratorní zdravotnické přístroje – specialista 

Klinický inženýr pro laboratorní zdravotnické přístroje, 

 Klinické inženýrství se zaměřením na diagnostické zobrazovací zdravotnické přístroje 

– specialista Klinický inženýr pro diagnostické zobrazovací zdravotnické přístroje, 

 Klinické inženýrství se zaměřením na terapeutické zdravotnické přístroje – specialista 

Klinický inženýr pro terapeutické zdravotnické přístroje. 
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Vzhledem ke skutečnosti, že se nezapočalo vzdělávat ani v oboru specializačního vzdělávání 

Sexuologie a asistovaná reprodukce, který je ustanoven v dnes platném nařízení č. 31/2010 

Sb. o oborech specializačního vzdělání, navrhuje se činnosti pro tento obor zrušit, také na 

základě podnětu odborné společnosti Asociace reprodukční embryologie, Nakládání 

s lidskými embryi podle pravidel Evropské společnosti pro lidskou reprodukci a embryologii 

(ESHRE) bude ponecháno pouze osobě s vysokoškolským vzděláním  - Klinickému 

embryologovi.  

 

 

II. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Návrh novely vyhlášky je zpracován v mezích zákona č. 96/2004 Sb. a je v souladu 

se zmocňovacím ustanovením uvedeném § ustanovení § 90 odst. 2 písm. e) tohoto zákona 

č. 96/2004 Sb.  

Navrhovaná právní úprava směřuje k provedení zejména následujících ustanovení zákona 

o nelékařských zdravotnických povoláních:  

§ 5a odst. 2 - definice výkonu povolání dětské sestry,  

§ 6 odst. 2 - úprava definice povolání porodní asistentky, 

§ 16 odst. 2  - zpřesnění definice výkonu povolání zubního technika, zubní technik nejenom 

opravuje, ale i upravuje stomatologické výrobky, 

§ 18 odst. 3 - úprava definice výkonu povolání zdravotnického záchranáře, rozšiřuje 

se působnost zdravotnického záchranáře v lůžkových zařízeních o všechny pracoviště 

intenzivní péče, 

§ 20a, který se zrušuje, 

§ 21b - výkon povolání praktické sestry (dříve zdravotnického asistenta) bez odborného 

dohledu, 

§ 21c- doplnění nové zdravotnické profese „behaviorální analytik“, 

§ 21d - doplnění nové zdravotnické profese „terapeut tradiční čínské medicíny“, 

§ 21e - doplnění nové zdravotnické profese „specialista tradiční čínské medicíny“, 

§ 23 odst. 1  - doplnění nové zdravotnické profese „logoped ve zdravotnictví“, 

§ 26 odst. 3 - zpřesnění definice výkonu povolání jiného odborného pracovníka 

v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků, 

§ 29 - doplnění nové zdravotnické profese „asistent behaviorálního analytika“, 

§ 29a - doplnění nové zdravotnické profese „behaviorální technik“, 
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§ 33 odst. 2 - zpřesnění definice výkonu povolání asistenta zubního technika, asistent zubního 

technika nejenom pod odborným dohledem zubního technika nebo zubního lékaře opravuje, 

ale i upravuje stomatologické výrobky, 

§ 34, který se zrušuje, 

§ 37 - změna názvu povolání a režimu výkonu povolání, 

§ 38, který se zrušuje, 

§ 40 - změna názvu povolání, 

§ 42 - sjednocení vzdělávání do jediného akreditovaného kvalifikačního kurzu, zákon 

nerozlišuje nadále podle škály zaměření, 

§ 43 odst. 2 původní písm. e), který se zrušuje. 

Navrhovaná právní úprava plně respektuje právní předpis, k jehož provedení se navrhuje. 

 

III. Zhodnocení souladu s právem Evropské unie, judikaturou soudních orgánů EU 

a obecnými zásadami práva EU  

Odborná kvalifikace zdravotnických pracovníků včetně pracovních schopností všeobecných 

sester je obecně upravena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 

2005 o uznávání odborných kvalifikací ve znění směrnice 2013/55/EU ze dne 20. listopadu 

2013, kterou se mění směrnice 2005/36/ES.  

Zajištění plné slučitelnosti vnitrostátní právní úpravy o činnostech zdravotnických pracovníků 

a jiných odborných pracovníků s ustanoveními novelizované směrnice 2013/55/EU, kterou 

jsou členské státy Evropské unie povinny v souladu s čl. 3 odst. 1 zavést do svých právních 

norem do 18. 1. 2016, bylo provedeno vyhláškou č. 2/2016 Sb., kterou se mění vyhláška 

č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.  

Návrhem této novely vyhlášky není do právního řádu České republiky implementováno právo 

EU a návrh novely není s právem EU v rozporu. 

 

IV. Zhodnocení souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je ČR vázána 

K problematice novely vyhlášky nejsou uzavřeny žádné mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká 

republika vázána.  

 

V. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Platný právní stav dostatečným způsobem nereflektuje změny zákona č. 96/2004 Sb. vyvolané 

jeho novelami (zákon č. 126/2016 Sb. a vládní návrh zákona - sněmovní tisk 880).  

 

Zejména nová úprava § 5a zákona č. 96/2004 Sb. upravuje povolání dětské sestry jako 

povolání s odbornou způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání (dle současné právní 

úpravy je dětská sestra povoláním zdravotnického pracovníka se specializovanou způsobilostí 
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v oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii a činnosti dětské sestry jsou uvedeny ve vyhlášce 

v části čtvrté – činnosti zdravotnických pracovníků po získání specializované způsobilosti). 

 

Dále ustanovení § 21b novelizovaného zákona č. 96/2004 Sb. upravuje profesi praktické 

sestry (dříve zdravotnický asistent), která je novelou oprávněna po získání odborné 

způsobilosti k výkonu povolání bez odborného dohledu. Vyvstává tak potřeba, této profesi 

vymezit ve vyhlášce v části druhé (činnosti zdravotnických pracovníků po získání odborné 

způsobilosti) činnosti. 

 

Taktéž novelou zákona o nelékařských zdravotnických povoláních se do zákona doplňují 

nové nelékařské zdravotnické profese behaviorální analytik, asistent behaviorálního analytika, 

behaviorální technik, terapeut tradiční čínské medicíny, specialista tradiční čínské medicíny a 

je nutné těmto novým povoláním stanovit činnosti.  

Novelou zákona č. 96/2004 Sb. se některá povolání zrušují (biotechnický asistent, 

dezinfektor, laboratorní pracovník), některé názvy povolání se mění či u některých povolání 

se zpřesňovala definice příslušného zdravotnického povolání.  

 

Taktéž vyhláška č. 55/2011 Sb. zcela nereflektuje tzv. malou novelu zákona č. 96/2004 Sb. 

z roku 2011 (novela provedena zákonem č. 105/2011 Sb.), v rámci níž bylo sjednoceno 

vzdělávání sanitářů různých zaměření do jediného akreditovaného kvalifikačního kurzu 

a zákonem není sanitář rozlišován nadále podle škály zaměření. 

V souvislosti s těmito výše uvedenými legislativními opatřeními vyvstává potřeba novelizace 

vyhlášky č. 55/2011 Sb.  

 

Dále je možné platný právní stav vyhlášky hodnotit po legislativně technické stránce jako 

zastaralý, plně nereflektující návaznost na jiné související právní předpisy, které od doby 

účinnosti vyhlášky v roce 2011 Sb. vznikly, a které pojmy vydefinované vyhláškou již sami 

ustanovují nebo užívají jinou terminologii (např. zákon o zdravotních službách, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon o zdravotnické záchranné službě, ve znění zákona č. 385/2012 Sb., zákon 

o zdravotnických prostředcích, krizový zákon, ve znění pozdějších předpisů).  

 

Taktéž stávající znění vyhlášky o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných 

pracovníků, resp. zavedení legislativní zkratky „léčivé přípravky“ v § 4 odst. 1 písm. n) 

vyhlášky pro léčivé přípravky a návykové látky není v souladu se zákonem č. 167/1998 Sb., 

o návykových látkách a zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech. Proto se doporučuje legislativní 

zkratku zrušit a u jednotlivých odborností upravit kompetence k nakládání s léčivými 

přípravky nebo léčivými přípravky obsahující návykové látky. 

Současný právní stav vyhlášky rovněž zcela nepromítá možnost zavedenou zákonem 

č. 189/2008 Sb., kterým se mj. měnil i zákon č. 96/2004 Sb., a který zdravotnickým 

pracovníkům, kteří jsou způsobilí vykonávat své povolání bez odborného dohledu po získání 

specializované způsobilosti, umožnil určit konkrétní činnosti v příslušném oboru, které 

mohou tito zdravotničtí pracovníci vykovávat bez odborného dohledu již před získáním 

specializované způsobilosti. Z tohoto důvodu se na základě požadavků praxe a opakujících 

požadavků České společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky upravují 
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činnosti biomedicínského technika, biomedicínského inženýra, biomedicínského inženýra se 

specializovanou způsobilostí. Praxe ukázala, že je zbytečné k výkonu povolání 

biomedicínského inženýra, aby všichni biomedicínští inženýři absolvovali specializační 

vzdělávání ve svém oboru.  Naopak praxe ukazuje, že v řadě případů pro samostatnou činnost 

biomedicínského inženýra odborná způsobilost zcela postačuje. 

Na základě četných připomínek vzešlých z vnitřního tzv. vnitrorezortního řízení, kdy 

ministerstvo postoupilo návrh novely vyhlášky k připomínkám profesním sdružením, 

odborným společnostem, odborovým organizacím, zástupcům vzdělavatelů, asociaci krajů, 

všeobecné zdravotní pojišťovně, aj. přistoupilo ministerstvo rovněž k úpravě či doplnění 

některých činností zdravotnických pracovníků, ke kterým jsou v kvalifikační přípravě 

pro výkon daného povolání připravováni a v praxi tyto činnosti běžně vykonávají, a vyhláška 

tyto činnosti nestanovuje. Některé úpravy se provádí z důvodu rozvoje moderní technologie 

v medicíně, kdy předkladatel považuje za žádoucí reagovat na změny z hlediska používání 

složitějších náročnějších technologií, nových metodik, postupů. Jedná se zejména o změny 

v oblasti rehabilitace, laboratorních oborů. 

VI. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet a ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 

sociální dopady včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 

a dopady na životní prostředí 

Právní úprava, která je obsahem návrhu novely vyhlášky, se odvíjí především od znění novely 

zákona č. 96/2004 Sb., v jejíž závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace již byly dopady 

změn v dané oblasti vyjádřeny. Varianty nejsou vzhledem k nutnosti naplnění podmínek 

zákona možné. 

Variantní řešení nové právní úpravy režimu výkonu povolání zejména praktické sestry 

a dětské sestry a změn ve vzdělávání již bylo zpracováno v RIA k návrhu novely zákona 

č. 96/2004 Sb. a v této otázce je na ni možné se plně odkázat. Zde hodnocené dopady nebude 

mít vyhláška sama o sobě, ale novela zákona č. 96/2004 Sb. Další navrhované úpravy, které 

jsou legislativně technické povahy či se zpřesňují stávající činnosti nebo doplňují některé 

chybějící dílčí činnosti, nemají nové a rozsáhlé dopady v hodnocených vybraných oblastech 

ve smyslu bodu 3.6 Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace.  

S návrhem ukotvení specializované způsobilosti adiktologa a ukotvení jeho činností lze 

očekávat dlouhodobé pozitivní dopady v podobě úspory veřejných financí v oblasti veřejného 

zdravotnictví. A to zejména pokud jde o výdaje na některé finančně náročné léčby jako např. 

léčba virových hepatitid B a C (uživatelé ilegálních drog), alkoholická cirhóza jater (uživatelé 

alkoholu), chronická pankreatitida (uživatelé alkoholu), léčba karcinomu tlustého střeva 

(uživatelé alkoholu), nemoci srdce a cév, nemoci dýchacího ústrojí, rakovina plic a jiné 

zhoubné nádory (kuřáci) a dalších více než 200 diagnostických jednotek dle MKN-10. 

Alkohol a tabák jsou jedny z nejčastějších rizikových faktorů pro poškození zdraví 

a předčasná úmrtí. Prevence a dostupná včasná léčba by znamenaly úspory v oblasti výdajů 

zdravotních pojišťoven na léčby výše uvedených onemocnění několik miliard korun ročně.   

V souvislosti s přijetím navrhované právní úpravy není předpokládán dopad na podnikatelské 

prostředí České republiky. Dopad není předpokládán ani s návrhem ukotvení činností 
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adiktologa se specializovanou způsobilostí. V oblasti pozitivních dopadů lze předpokládat 

rozvoj segmentu zdravotních adiktologických služeb a tím zvýšení zaměstnanosti v některých 

regionech ve zdravotnictví a rozvoj spolupráce s podnikatelským prostředím na regionální 

i národní úrovni (nákup zboží, služeb, aj.). V mnohých regionech ČR je dnes ambulantní 

a stacionární specializovaná adiktologická péče nedostupná. Předkládaný návrh by měl 

pomoci tuto situaci změnit.  

Předkládaný návrh nepředpokládá sociální dopady ani dopady na životní prostředí. 

Navrhovaná právní úprava nebude mít rovněž negativní dopad na rodiny, na specifické 

skupiny obyvatel. 

 

VII. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Návrh právního předpisu nemá dopad na diskriminaci. Vyhláška nezasahuje rovnost mužů 

a žen, když žádným způsobem mezi muži a ženami nerozlišuje. 

 

VIII. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 

a osobních údajů 

Návrh se netýká úpravy ochrany soukromí ani nezasahuje do úpravy ochrany osobních údajů.  

 

IX. Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 

Nepředpokládá se zvýšení korupčních rizik, neboť navrhovaná právní úprava do této oblasti 

nezasahuje.  

 

X. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Návrh vyhlášky s ohledem na svůj věcný obsah nezakládá a ani nepředpokládá jakýkoliv 

dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 

 

B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K Čl. I 

 

K  § 2 původní písm. a) 

Pojem „ošetřovatelská péče“ je definována v zákoně č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.  

Proto se úprava tohoto pojmu vypouští.  

 

K  § 2 písm. a) až c)  

Legislativně-technická úprava v návaznosti na vypuštění pojmu ošetřovatelská péče.  
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K  § 2 písm. c) a d) 

Definice specifické ošetřovatelské péče, jako jednoho typu ošetřovatelské péče, je samostatně 

definována v písm. d). Jedná se o ošetřovatelskou péči, jejíž obsah je v podstatě totožný 

s ošetřovatelskou péčí poskytovanou např. všeobecnou sestrou, nicméně je omezená účelem. 

Např. radiologický asistent provádí činnosti ošetřovatelské péče pouze v rámci aplikace 

lékařského ošetření, nutriční terapeut pouze při zabezpečování nutričních potřeb pacientů 

v oblasti preventivní a léčebné výživy, zdravotnický záchranář poskytuje ošetřovatelskou péči 

pouze při poskytování neodkladné péče (záchranné služby) a ortoptistka při péči o pacienty 

s oční poruchou. 

 

K § 2 písm. g) 

Jedná se o formulační jazykovou a legislativně - technickou úpravu v návaznosti na zrušení   

§ 2 písmene a). Taktéž se zpřesňuje forma vzdělání, kterým zdravotnický pracovník získá 

způsobilost k výkonu specializovaného postupu. Pojem celoživotní vzdělávání je velmi 

obecný, a mezi formy celoživotního vzdělávání patří krátkodobé vzdělávací aktivity jako 

účast na školících akcích, inovačních kurzech, jejichž náplní není získání znalostí 

a dovedností pro výkon specializovaného postupu, který je náročný z hlediska zvýšeného 

rizika pro pacienta nebo z hlediska technologické náročnosti provedení nebo je používán při 

poskytování zdravotní péče pacientům, u kterých dochází k selhání základních životních 

funkcí nebo bezprostředně toto selhání hrozí nebo, kteří mají patologické změny psychického 

stavu, jež vyžadují stálý dozor nebo použití omezujících prostředků z důvodu ohrožení života 

nebo zdraví pacienta nebo jeho okolí.   

 

K § 2 původnímu písm. k) a m)  

Zrušují se vysvětlení pojmů „klinická odpovědnosti za lékařské ozáření“ a „aplikující 

odborník pro lékařské ozáření“. Definice těchto pojmů uupravuje zákon č. 373/2011 Sb.,  

o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů a není je proto nutné pro 

účely této vyhlášky vymezovat.   

 

K  § 2 původní písm. o)  

Vypouští se vysvětlení pojmu „určená osoba“. Postavení pacienta a jiných osob v souvislosti 

s poskytováním zdravotních služeb upravuje zákon č. 372/2011 Sb.  

 

K § 3 odst. 1 písm. c)  

Upravuje se definice ohledně vedení zdravotnické dokumentace a jiné dokumentace 

vyplývající z jiných právních předpisů v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb.  Ze zákona 

č. 372/2011 Sb. zdravotnickou dokumentaci vede poskytovatel zdravotních služeb, nikoli 

zdravotnický pracovník. Zdravotnický pracovník do zdravotnické dokumentace provádí 

zápisy.   

 

K § 3 odst. 1 písm. d) 

Úprava provedena za účelem zpřesnění. Určité skupiny nelékařských zdravotnických 

pracovníků (např. psycholog ve zdravotnictví, logoped ve zdravotnictví, dentální hygienistka, 

zubní instrumentářka, farmaceutický asistent) poskytují informace pacientovi v souladu 

s pokyny jím nadřízeným zdravotnických pracovníků. To není vždy lékař, ale může jím být 

i zubní lékař, klinický psycholog, klinický logoped, farmaceut. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNANTHVQ4P)



 

35 

 

 

K § 3 odst. 1 písm. g) 

Do společných činností zdravotnických pracovníků, kteří mohou pracovat bez odborného 

dohledu po získání odborné způsobilosti, popř. specializované způsobilosti, se doplňuje 

činnost v rámci péče o zdraví a prevenci nemocí a v podpoře zdraví obyvatelstva. Každý 

zdravotnický pracovník, který své povolání může vykonávat bez odborného dohledu, by měl 

podporovat zdravý způsob života jednotlivců, rodin a skupin a provádět aktivity k ozdravění 

životního stylu v rozsahu své odbornosti.  

 

K § 3 odst. 1 písm. h)  

Do společných činností zdravotnických pracovníků, kteří mohou pracovat bez odborného 

dohledu po získání odborné způsobilosti, popř. specializované způsobilosti, se doplňuje 

pravomoc podílení se při zapracovávání nově nastupujících zdravotnických pracovníků. 

Zdravotnický pracovník – absolvent nebo zdravotnický pracovník, který dlouhodobě přerušil 

výkon zdravotnického povolání, je při vstupu do pracovního prostředí povinen se zapracovat 

nebo doškolit. V celém období procesu zapracování nebo doškolení pracuje tento 

zdravotnický pracovník pod odborným dohledem, vedením zdravotnického pracovníka 

(školícího pracovníka), který je oprávněn k výkonu příslušného povolání bez odborného 

dohledu. 

 

K § 3 odst. 1 písm. i) 

Do společných činností zdravotnických pracovníků, kteří mohou pracovat bez odborného 

dohledu po získání odborné způsobilosti, popř. specializované způsobilosti, se doplňuje 

činnost provádění opatření při řešení následků mimořádné události nebo krizové situace. 

Do přípravy na řešení mimořádných událostí a krizových situací by měli být zapojeni všichni 

zdravotničtí pracovníci, nejenom všeobecné sestry, které tuto činnost mají ukotvenou ve 

stávající vyhlášce v ustanovení § 4 odst. 1 písm. r). Přesunem této činnosti, která byla ve 

vyhlášce o činnostech stanovena v § 4 pouze všeobecné sestře, dojde z právního hlediska k 

zajištění připravenosti zdravotnických pracovníků, kteří jsou oprávněni k výkonu povolání 

bez odborného dohledu, a kteří se v případě potřeby mohou podílet na řešení vzniklé 

mimořádné události. Cílem této navrhované změny je zlepšit krizovou připravenost 

zdravotnických pracovníků, a tím naplnit povinnost poskytovatelů zdravotních služeb (viz 

povinnost zpracovat traumatologický plán) zajistit poskytování zdravotní péče i v době 

mimořádných událostí a krizových situací. 

 

K § 4 

Ustanovení § 4 se upravuje především v souvislosti s vymezením činností praktické sestře 

(dosud jde o profesi zdravotnický asistent) v novém § 4a, která bude nově vykonávat své 

povolání bez odborného dohledu (v současné době pod odborným dohledem všeobecné sestry 

nebo porodní asistentky s výjimkou činností spojených se sebeobsluhou a uspokojováním 

základních potřeb pacientů). 

 

Do úvodního ustanovení § 4 odst. 1 se doplňují slova “zubní lékař“. Všeobecná sestra pracuje 

i v ambulancích zubního lékaře a v souladu s diagnózou stanovenou zubním lékařem nebo 

na základě jeho indikace poskytuje ošetřovatelskou péči. Doplněním slov „zubního lékaře“ 

se napravuje formální nedostatek současného znění vyhlášky, které není v souladu s právním 
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předpisem vyšší právní síly, tj. se zákonem č. 96/2004 Sb., který v § 5 uvádí, že všeobecná 

sestra ve spolupráci s lékařem nebo zubním lékařem se podílí na preventivní, léčebné, 

diagnostické, rehabilitační, paliativní, neodkladné nebo dispensární péči.    

 

Z ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) se vypouští výčet fyziologických funkcí a doplňují 

se zdravotnické prostředky (přístrojová technika), kterými se fyziologické funkce a další 

tělesné parametry měří. Všeobecná sestra bude oprávněna orientačně hodnotit fyziologické 

funkce pacientů, včetně saturace kyslíkem (SpO2) a srdečního rytmu a dalších tělesných 

parametrů.  

 

Činnost uvedená v § 4 odst. 1 písm. c) se zpřesňuje. Specifikuje se pozorování, hodnocení a 

zaznamenávání stavu na pozorování, hodnocení a zaznamenávání fyzického a psychického 

stavu. 

 

Zajištění herních aktivit dětí se navrhuje vypustit. Tato činnost má být stěžejní pro dětskou 

sestru a zajišťovat herní aktivity bude moci již i praktická sestra. Skutečnost, že tento výkon 

nebude uveden v § 4 v příkladném výčtu, neznamená, že jej není všeobecná sestra oprávněna 

vykonávat. Z vyhlášky lze dovodit, že zdravotnický pracovník je způsobilý vykonávat také 

další činnosti spadající pod obecnou definici, pokud jde o činnost obdobnou z hlediska 

náročnosti na znalosti a dovednosti a určenou výslovně jinému zdravotnickému pracovníkovi 

s nižším vzděláním, který poskytuje obdobnou péči. Vyhláška stanovuje maximum, které je 

daný zdravotnický pracovník s odbornou, popř. specializovanou, způsobilostí způsobilý 

vykonávat.. 

 

V  § 4 odst. 1 písm. d) předkladatel navrhuje posílit kompetence všeobecné sestry  v oblasti 

sběru anamnestických údajů. Prvotní sběr osobní, rodinné, pracovní a sociální anamnézy by 

byl v kompetenci všeobecné sestry a lékař by tyto údaje již nemusel duplicitně zjišťovat 

a opětovně sepisovat. Lékař  z údajů zjištěných sestrou vycházel a zjišťoval by informace 

o zdravotním stavu pacienta, o průběhu a výsledku poskytovaných zdravotních služeb. 

Činnost (vyšetření biologického materiálu získaného neinvazivní cestou a kapilární krve 

semikvantitativními metodami) v ustanovení § 4 odst. 1 písm. e) se navrhuje upravit. 

Předkladatel má za to, že provádění vyšetření biologického materiálu získaného neinvazivní 

cestou a z kapilární krve nelze omezovat pouze na semikvantitativní metody za pomocí 

diagnostických proužků. Moderní technologie dnes umožňují odečítat výsledky do několika 

minut po odběru přímo v ordinaci nebo u lůžka pacienta za pomoci jednoduchých analyzátorů 

POCT a bed side testů (např. stanovení CRP imunoturbidimetricky s jednoúčelovým 

předprogramovaným turbidimetrem – kapiláry, imunochromatografické stanovení hCG 

(těhotenský test), imunochromatografické testy na drogy).  

V § 4 odst. 1 se znění písm. f)  zpřesňuje a výslovně se ukotvuje, že všeobecná sestra 

s odbornou způsobilostí je způsobilá  k odsávání sekretů z permanentní tracheostomické 

kanyly, včetně zajištění její průchodnosti. Jde o činnost, kterou dnes běžně všeobecná sestra 

s odbornou způsobilostí v praxi provádí, a z pohledu výkladu vyhlášky nebylo vždy pro praxi 

jasné, zda všeobecná sestra může či nemůže tuto konkrétní činnost vykonávat, či nikoli.  
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V § odst. 1 se úprava znění písmene  g)  provádí v návaznosti na ustanovení péče o žilní a 

centrální katetry, včetně zajištění jejich průchodnosti,  v písm. h) zvlášť. 

Do § 4 odst. 1 písm. h) a i) a r) se doplňují činnosti (hodnocení a ošetřování centrálních 

a periferních žilních vstupů, včetně zajištění jejich průchodnosti, péče o močové katetry 

pacientů všech věkových kategorií, včetně provádění výplachů močového měchýře, zajištění 

stálé připravenosti pracoviště včetně věcného a technického vybavení a funkčnosti 

zdravotnických prostředků (zdravotnické přístrojové techniky), které ve vyhlášce u všeobecné 

sestry chyběly nebo byly vyhláškou ustanoveny na základě indikace lékaře. Např. péče o 

zavedené katetry všeobecné sestře přísluší bez indikace lékaře. Indikace lékaře je nutná pro 

zavedení katetru. 

 

V § 4 odst. 1 písm. j) se činnost v oblasti rehabilitačního ošetřování  zpřesňuje o základní 

pasivní dechová cvičení, nácvik mobility, přemisťování, nácvik sebeobsluhy a cvičení týkající 

se rehabilitace komunikačních poruch a poruch polykání a vyprazdňování. Doplňuje se 

spolupráce s logopedem ve zdravotnictví. U rehabilitačního ošetřovatelství se napravuje 

chyba, slova „z mobility“ se nahrazují slovy „z imobility“. 

 

Edukace pacientů v § 4 odst. 1 písm. k) je doplněna o edukaci v použití zdravotnických 

prostředků (např. kompenzačních pomůcek). 

 

V § 4 odst. 1 písm. n) se provádí úprava spočívající v upřesnění ustanovení. 

  

V § 4 odst. 1 novém písmenu o) se ruší zavedená legislativní zkratka pro množinu léčivých 

přípravků a návykových látek. Tyto dva pojmy nelze slučovat pod souhrnnou legislativní 

zkratku léčivý přípravek, neboť návyková látka může být součástí léčivého přípravku, ale 

v řadě případů součástí být nemusí. Pokud má mít zdravotnický pracovník možnost nakládat 

s léčivými přípravky, včetně léčivých přípravků obsahující návykové látky (zdravotničtí 

pracovníci v souvislosti s § 5 zákona č. 167/1998 Sb. nemohou bez povolení k zacházení 

zacházet s návykovými látkami jako substancí), je nutné v souladu se zákonem  

o návykových látkách a se zákonem o léčivech tuto skutečnost výslovně a přesně uvést.  

 

Činnost uvedená v § 4 odst. 1  původním písmenu p) se ze současného znění § 4 navrhuje 

vypustit. Tato činnost péče o zdraví a prevence nemocí a podpora zdraví obyvatelstva se 

přesouvá do ustanovení § 3 odst. 1 (činnosti společné pro nelékařské zdravotnické 

pracovníky, kteří vykonávají povolání bez odborného dohledu). Každý zdravotnický 

pracovník by měl provádět primární prevenci a podporovat pacienty v péči o zdraví. Taktéž se 

přesouvá do ustanovení § 3 odst. 1 činnost provádění opatření při řešení následků mimořádné 

události nebo krizové situace. Do přípravy na řešení mimořádných událostí a krizových 

situací by měli být zapojeni nejenom všeobecné sestry, ale i další zdravotničtí pracovníci. 

 

V § 4 odst. 1 v nově navržených písmenech s) t) a u) opět předkladatel navrhuje posílit 

kompetence všeobecných sester. Všeobecná sestra by léčivé přípravky, které jsou volně 

prodejné, podávala pacientům starším 10 let, kteří nejsou bezprostředně po operaci, 

bez indikace lékaře. Všeobecná sestra by mohla tak pacientovi staršímu 10 let, který má 

například zácpu, bolesti v krku po zvážení jeho zdravotního stavu, základního onemocnění 

a sekundárních nemocí, alergií, zhodnocení interakcí aj. podat na základě jeho přání léčivý 
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přípravek, který je v lékárnách na tyto problémy běžně dostupný bez předpisu lékaře. 

Předkladatel si je vědom, že všeobecná sestra, i přestože během přípravy na výkon 

zdravotnického povolání získává znalosti z farmakologie, nemá stejné farmakologické 

znalosti na úrovni lékaře, avšak na druhou stranu tyto léčivé přípravky jsou pacientovi běžně 

dostupné bez předpisu lékaře a klient si je může užít, pokud bude chtít, i ve zdravotnickém 

zařízení zcela sám, aniž by před užitím žádal premedikaci lékaře. Léčivé přípravky, jejichž 

výdej není vázán na lékařský předpis, jsou vydávány bez předpisu proto, že bylo 

vyhodnoceno, že při správném používání nepředstavují přímé nebo nepřímé nebezpečí pro 

zdraví lidí.  Léčivý přípravek, který není vázán na lékařský předpis, a který všeobecná sestra 

podala, bude samozřejmě všeobecnou sestrou zapsán do zdravotnické dokumentace. 

Odpovědnost za podání léčivého přípravku ponese sestra, nikoli lékař. Role sester se navrhuje 

posílit dále v oblasti edukace a doporučování vhodných zdravotnických prostředků pro péči 

o stomie, chronické rány a při inkontinenci. Taktéž navrhovatel navrhuje posílit kompetence 

v doporučování některých kompenzačních zdravotnických prostředků pro mobilitu a zajištění 

sebeobsluhy v domácím prostředí. Všeobecné sestry na základě své způsobilosti dokáží 

vyhodnotit základní potřeby pacienta a doporučit vhodné zdravotnické prostředky. Tuto 

činnost sestry běžně vykonávají. K návrhu rozšíření rozsahu činností v oboru všeobecná sestra 

předkladatel dále dodává, že vyhláška o činnostech stanovuje maximum, které je příslušník 

dané profese způsobilý vykonávat, avšak v rozsahu požadovaných zaměstnavatelem v případě 

zaměstnance (pracovní zařazení, náplní práce a pokyny zaměstnavatele). Je tedy na 

uvážení  poskytovatele zdravotních služeb, jakými činnostmi daného konkrétního zaměstnance pověří.  

 

V § 4 je odstavec 2 pro větší srozumitelnost jazykově přeformulován (upraven slovosled). 

 

Úvodní odstavení § 4 odst. 3 se uvádí do souladu s  § 5 odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb. 

(doplňuje se zubní lékař a paliativní péče). Činnosti v § 4 odst. 3 se zpřesňují (např. písm. c), 

d), e) a dále se činnosti doplňují na základě požadavků odborné veřejnosti a požadavků na 

vyjasnění kompetenčních rozdílů mezi všeobecnou sestrou a praktickou sestrou o činnost 

vymezující všeobecné sestře s odbornou způsobilostí a na základě indikace lékaře nebo 

zubního lékaře zavést periferní žilní katetr a Huberovu jehlu do portu. Taktéž se do vyhlášky 

doplňují další činnosti, které dnes všeobecná sestra na základě indikace lékaře či zubního 

lékaře běžně v praxi provádí, ale ve vyhlášce nejsou uvedeny. Jedná se např. o odstraňování 

stehů u primárně se hojících ran, o odstraňování drénů s výjimkou drénů hrudních a drénů 

v oblasti hlavy, podávání potravin pro zvláštní lékařské účely (dle vyhlášky č. 54/2004 Sb.,  

o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití), které bude moci sestra 

vykonávat na základě indikace lékaře nebo zubního lékaře. Taktéž se doplňuje činnost 

provádění návštěvní služby a poskytování péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta. 

Z důvodu nejednoznačného výkladu podávání léčivých přípravků se navrhuje upravit znění § 

4 odst. 3 písm. b) (původně písm. a).  

 

Kompetence všeobecných sester se posilují v asistenci při zahájení aplikace transfúzních 

přípravků. Zatímco dle současného znění vyhlášky může všeobecná sestra asistovat lékaři 

při zahájení aplikace transfuzních přípravků pod jeho odborným dohledem, po schválení 

úpravy nebude tato činnost podmíněna odborným dohledem lékaře.  

 

Dále se kompetence všeobecné sestry navrhují posílit i v § 4 odst. 3 novém písmenu d).  
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Pro vyloučení pochybností, zda všeobecná sestra může asistovat zubnímu lékaři u křesla 

ve stomatologické ambulanci či na stomatologickém oddělení, se doplňuje do § 4 odst. 4 

činnost zpracovávání dentálních materiálů v ordinaci a vyvolávání RTG snímků.  

 

K § 4a 

Navrhovaná právní úprava § 4a směřuje k provedení § 21b návrhu zákona, kterým se mění 

zákon č. 96/2004 Sb. a vymezuje činnosti praktické sestře, které bude vykonávat v souladu 

s diagnózou stanovenou lékařem, zubním lékařem bez odborného dohledu a bez indikace 

nebo bez odborného dohledu na základě indikace lékaře, zubního lékaře. Praktická sestra 

bude mít jednak roli zcela samostatnou, kdy nebude potřebovat indikaci lékaře nebo zubního 

lékaře a bude považována za autonomního odborníka a to v případě poskytování základní 

ošetřovatelské péče. Tj. zjednodušeně v péči o potřeby pacienta, kterému jeho zdravotní stav 

nebo léčebný a diagnostický postup umožňuje běžné aktivity denního života, jehož riziko 

ohrožení základních životních funkcí je minimální, a který je bez patologických změn 

psychického stavu (odst. 1). Při poskytování specializované nebo vysoce specializované péče 

poskytuje soubor odborných činností zaměřených na potřeby pacienta pod odborným 

dohledem všeobecné sestry, dětské sestry nebo porodní asistentky. Druhou její rolí je role 

spolupracovnice lékaře, zubního lékaře a její podíl na péči léčebně-preventivní, za niž je 

zodpovědný lékař. Praktická sestra tyto činnosti bude moci vykonávat alespoň na základě 

indikace lékaře, zubního lékaře, popřípadě i pod jeho odborným vedením.  

 

K § 4b 

Navrhovaná právní úprava § 4b směřuje k provedení § 5a návrhu zákona, kterým se mění 

zákon č. 96/2004 Sb., a který vymezuje podmínky získávání způsobilosti k výkonu povolání 

dětské sestry a obecný popis této profese. Návrhem novely vyhlášky se činnosti dětské sestry 

vymezují ve vyhlášce v části druhé, tj. v části, kde se vymezují činnosti zdravotnických 

pracovníků po získání odborné způsobilosti. V části čtvrté, kde jsou vymezeny činnosti 

zdravotnických pracovníků po získání specializované způsobilosti, činnosti dětské sestry 

specialisty zůstávají beze změny.  

 

K § 5 

Nová úprava § 5 odst. 1 písm. j) doplňuje činnost hodnocení kvality a bezpečnosti 

zdravotních služeb. Návrh nového ustanovení písm. j) navazuje na doporučení Rady EU o 

bezpečnosti pacientů, včetně prevence a kontroly (uveřejněném v listopadu 2012) požadující 

hodnocení kvality a bezpečnosti zdravotních služeb a podporu vzdělávání a odborné přípravy 

zdravotnických pracovníků v oblasti bezpečného poskytování zdravotních služeb pacientům. 

 

Z důvodu narovnání praxe a požadavků profesních sdružení hájící zájmy porodních asistentek 

s podporou České gynekologické a porodnické společnosti při ČLS JEP se do § 5 odst. 1 

nového písm. k) přesouvá činnost z ustanovení § 70, které ukotvuje činnosti porodní 

asistentky se specializovanou způsobilostí v oboru Intenzivní péče v porodní asistenci. Tato 

činnost (pečovat o ženu s odumřelým plodem ve vyšším stupni těhotenství, s přerušeným 

těhotenstvím nad 12. týden z genetické indikace či zdravotní indikace ženy ve všech porodních 

dobách, včetně sledování a vyhodnocování rizik s tím spojených) přísluší porodní asistence 

s odbornou způsobilostí.  
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§ 5 odst. 4 se upravuje v souvislosti s navrácením odbornosti dětské sestry na kvalifikační 

úroveň. Odkazy na § 4 v odst. 5 se upravují v návaznosti na změny v § 4.   

 

K § 6 

Vypuštění pojmu „léčba prací“ je v § 6 provedeno v souladu s úpravou provedenou v novele 

zákona č. 96/2004 Sb. (§ 7). Jedná se o zastaralý název a neodůvodněné označení oboru 

ergoterapie, které se nepoužívá. 

Znění § 6 odst. 1 písmene e) se zpřesňuje doplněním o vyhodnocování ergoterapeutických 

postupů a metodik. Vyhodnocení je důležité z hlediska účinnosti a zvážení, zda daný postup 

nebo metodika je účinná nebo je nutná změna. Taktéž se z důvodu rozvoje moderní 

technologie v medicíně ustanovení písm. e) zpřesňuje a doplňuje se možnost využití pokročilé 

rehabilitační přístrojové technologie.  

Do § 6 písmene f) se doplňuje kompetence ergoterapeuta doporučovat zdravotnické 

prostředky. Ergoterapeut je kvalifikační přípravou k této činnosti primárně připravován a 

běžně doporučuje kompenzační zdravotnické prostředky, které pomohou zlepšit lokomoci 

a soběstačnost pacienta. 

Ustanovení § 6 odst. 1 písm. i) se zpřesňuje v návaznosti na novelu zákona č. 96/2004 Sb., 

která zavádí profesi praktické sestry, která se může spolupodílet s ergoterapeutem na nácviku 

sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti pacienta.  

Ustanovení § 6 odst. 1 písm. j) přesunuto do odstavce 2.  Poradentství v oblasti možností 

sociální péče v rozsahu své způsobilosti může ergoterapeut provádět i bez indikace 

ošetřujícího lékaře, jelikož nejde přímo o poskytování cílené terapie, ale o poradenskou 

činnost.  

K § 7,   

Na základě četných připomínek se pro dosažení jednoznačnosti vyhlášky navrhuje zakotvit 

výslovně, že radiologický asistent je způsobilý k zavádění periferního žilního katetru. 

Přestože je radiologický asistent způsobilý k nitrožilní aplikaci léčivých přípravků, kterou 

provádí pod odborným dohledem lékaře v rámci lékařského ozáření, výkladově činila absence 

tohoto výkonu specifické ošetřovatelské péče při poskytování radiologických výkonů v praxi 

problémy.  

Úprava v § 7 odstavec 5 opět reaguje na praxi na většině pracovišť.  Dle připomínkujících 

míst neexistuje žádný důvod, proč by pod odborným dohledem lékaře nemohl radiologický 

asistent aplikovat intravenózně léčiva při nukleárně medicínských vyšetřeních, zatímco při 

jiných postupech toto může. Dále není zajištěno, jak jinak by se tyto činnosti radiologický 

asistent v rámci specializační přípravy naučil, když specialista dle § 161 nebo § 163 je 

provádí bez odborného dohledu na základě indikace lékaře. 

K § 7 odst. 2 a 3, § 63 písm. b) bod 3, § 161 odst. 2 písm. b), v § 161 odst. 3, 5 a 6 

Je doplněn normativní odkaz k problematice klinické odpovědnosti za lékařské ozáření.  tech. 

ke klinické odpovědnosti za lékařské ozáření  

 

K § 8 

Některé činnosti, které v současné době vykonávají zdravotní laboranti se specializací, 
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se přesouvají do činností zdravotního laboranta s odbornou způsobilostí. Např. na expertizní 

činnosti pracoviště a tvorbě a udržování systému jakosti laboratoře, provádění interní a externí 

kontroly kvality laboratorních vyšetření se dnes rutinně a plnohodnotně účastní také zdravotní 

laborant bez specializace. Taktéž běžně zdravotní laborant bez specializace provádí činnosti 

spojené se zpracováním odběrů plné krve a výrobou transfuzních přípravků. Požadavek 

na úpravy § 8 a § 83 podpořila taktéž Společnost pro transfúzní lékařství při ČLS JEP.  

 

K § 12 

Legislativně technická úprava v návaznosti na zákon o ochraně veřejného zdraví. Za slovem 

„ochranou“ v odst. 1 chybí slova „a podporou“.  

 

K § 15 

Navrhovaná právní úprava směřuje k provedení § 16 odst. 2 návrhu zákona, kterým se mění 

zákon č. 96/2004 Sb., a kterým se zpřesňuje definice výkonu povolání zubního technika 

o úpravy stomatologických výrobků. 

Dále činnosti, které dnes běžně zubní technik vykonává bez indikace zubního lékaře, 

se přesunují do § 15 odstavec 2, který ustanovuje činnosti, které zubní technik může 

vykonávat bez indikace.  

K § 16 

V návaznosti na snahu posílení kompetencí nelékařských zdravotnických pracovníků 

se po dohodě Asociace dentálních hygienistek a České stomatologické komory navrhuje 

umožnit dentální hygienistce vykonávat v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb. některé 

činnosti, které dentální hygienistka provádí v rámci preventivní péče na úseku dentální 

hygieny, na základě indikace zubního lékaře. Dle současného znění vyhlášky může činnosti 

preventivní péče na úseku dentální hygieny vykonávat dentální hygienistka pouze 

pod odborným dohledem zubního lékaře, což činí v praxi velké aplikační nesnáze, především 

se samostatně výdělečnou činností dentální hygienistky. Činnosti, k nimž je nutný odborný 

dohled či přímé vedení zubního lékaře, nemohou být předmětem samostatné výdělečné 

činnosti dentální hygienistky. Pokud je chce dentální hygienistka svým jménem a na vlastní 

odpovědnost vykonávat, musí mít oprávnění k poskytování zdravotních služeb, musí 

ustanovit odborným zástupcem zubního lékaře a musí mít zajištěn odborný dohled či případné 

přímé vedení zubním lékařem.  Některé činnosti, i přestože je v kvalifikační přípravě 

k získání potřebných znalostí a dovedností dentální hygienistka připravována, nemůže 

dle současné legislativy provádět vůbec, např. činnosti navržené v § 16 odstavec 2 v písm. h) 

až m).  

V§ 16 novém odstavci 3 písmeno a) se napravuje legislativně technická chyba ve smyslu 

úpravy chybného odkazu na ustanovení upravující činnosti zubní instrumentářky.  

K § 17 

Návětí § 17 odst. 1 a 2 je upraveno v návaznosti na změny terminologie vyplývající ze zákona 

č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, a zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních 

službách. Taktéž navrhovaná právní úprava směřuje k provedení § 18 odst. 3 návrhu zákona, 

kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., a kterým se rozšířila působnost zdravotnického 

záchranáře o všechny pracoviště intenzivní péče v lůžkových zařízeních.  
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Úpravy v konkrétních činnostech zdravotnického záchranáře vycházejí z praxe a byly taktéž 

požadovány odborníky v urgentní medicíně. Navržené doplněné výkony v § 17 odst. 1 

písmena c) a p)  zdravotničtí záchranáři v praxi běžně vykonávají podle odborných standardů 

bez indikace lékaře. Pro tyto úkony jsou v kvalifikačním studiu připravováni, v případě 

zajištění intraoseálního vstupu, kdy zajištění vstupu do cévního řečiště je často urgentní a 

život zachraňující výkon, není ani indikace lékaře žádoucí. Proto se tento výkon z odstavce 2 

vypouští a vkládá se do odstavce 1. První ošetření novorozence patří logicky k porodu, proto 

se z odstavce 2 přesouvá do odstavce 1 písm. m).  

Terminologická změna v odst. 1 písm. h) se provádí v návaznosti na novelu zákona 

č. 240/2011 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, která byla přijata v roce 2010. 

V novém § 18 odstavec 3 jsou doplněny činnosti, které zdravotnický záchranář v praxi běžně 

vykonává zejména při poskytování akutní lůžkové péče intenzivní, včetně péče na urgentním 

příjmu. 

 

K § 19 

Současné znění nebere v úvahu nový zákon o zdravotnických prostředcích, který stanovuje 

určitá omezení při servisu zdravotnických prostředků. Vzhledem k této skutečnosti je 

provedena úprava některých činností. Dále ve stávajícím znění vyhlášky č. 55/2011 Sb., může 

biomedicínský technik vykonávat většinu činností, při kterých přichází do styku s pacientem, 

nebo kterými může ovlivnit jeho zdravotní stav, pouze pod dohledem klinického inženýra 

nebo klinického technika. Současné vymezení činností a stanovení potřeby odborného 

dohledu bylo vypracováno v r. 2004, ale zkušenosti v praxi ukazují, že jsou a budou existovat 

pracoviště, kde nebude žádný klinický inženýr ani klinický technik a kde plně dostačuje 

biomedicínský technik. Záměrem tedy je nastavit činnosti tak, aby biomedicínský technik 

mohl vykonávat činnosti převážně bez odborného dohledu. Tuto změnu lze opřít i o fakt, 

že současný stav pregraduálního vzdělání biomedicínských techniků je na takové úrovni, že 

pro činnosti, které se biomedicínskému technikovi vymezují vykonávat nově samostatně, má 

již dnes dostatečnou teoretickou i praktickou přípravu.  

Činnost přejímání, kontroly a ukládání zdravotnických prostředků a prádla, včetně zajišťování 

jejich dezinfekce a sterilizace, která nepatří do působnosti biomedicínského technika, je 

vypuštěna. 

 

K § 20 

Navrhovaná právní úprava směřuje k provedení novely zákona č. 96/2004 Sb., kterou se 

zrušilo ustanovení § 20a. Činnosti biotechnického asistenta se ruší. Biotechnický asistent 

v souladu s přechodným ustanovením bodu 5 novely zákona č. 96/2004 Sb. se považuje 

za biomedicínského technika. Činnosti biomedicínského technika jsou nově navrženy v § 19 

návrhu vyhlášky. 

K § 22 

Na základě připomínky Asociace klinických psychologů je vypuštěna asistence adiktologa 

u psychologických vyšetření. Asistencí u psychologických vyšetření byla míněna 

pomoc a podpora ze strany adiktologa, tj. příprava podkladů, materiálů, testů pro psychologa, 

asistence v "technickoadministrativním" smyslu.  
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Dále je provedena legislativně technická úprava v návaznosti na změnu pojmosloví v zákoně 

č. 95/2004 Sb. 

 

K § 22a, § 22b, § 22c 

V rámci těchto novelizačních bodů jsou nově navrhovány činnosti povolání analytika 

behaviorální analýzy, terapeuta tradiční čínské medicíny, specialisty tradiční čínské medicíny, 

která byla nově doplněna do zákona č. 96/2004 Sb. Jde o jeden z hlavních důvodů pro úpravu 

vyhlášky o činnostech – viz obecná část odůvodnění.  

 
Za výkon povolání behaviorálního analytika se považuje činnost v rámci diagnostické a léčebné 

péče v oboru behaviorální analýzy.  

 
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.  

 
Za výkon povolání specialisty tradiční čínské medicíny se považuje činnost v rámci preventivní, 

diagnostické, léčebně rehabilitační nebo léčebné péče.  

 

K § 23 

Ustanovení § 23 písmeno a) je pouze formulačně upraveno. Pojem „psychologická 

diagnostika“ je nahrazen pojmem klinicko-psychologická diagnostika. Pojem psychologická 

diagnostika je pojmem obecným, může ji vykonávat psycholog v řadě rezortů (školství, 

poradenství, v oblasti psychologie práce). Klinicko - psychologická diagnostika je pojmem, 

ve kterém slovo  "klinická" vyjadřuje skutečnost, že jde o diagnostiku, která se vztahuje ke 

zdravotnímu stavu pacienta a k jeho zdraví. Psycholog ve zdravotnictví se v průběhu 

předatestačního vzdělání právě klinicko - psychologickou diagnostiku učí. 

 

K § 23a 

Navrhovaná právní úprava směřuje k provedení ustanovení § 23 novely zákona č. 96/2004 

Sb., která zavádí novou zdravotnickou profesi Logoped ve zdravotnictví. Logoped ve 

zdravotnictví, tj. absolvent pětiletého studia speciální pedagogika se státní závěrečnou 

zkouškou z logopedie a surdopedie, který v průběhu studia na vysoké škole nebo po ukončení 

vysoké školy absolvuje akreditovaný kvalifikační kurz Logoped ve zdravotnictví, bude 

oprávněn provádět činnosti ve svém oboru pod odborným dohledem klinického logopeda a to 

do doby získání specializované způsobilosti.   

 

K § 25 odst. 1 a 3 

Úpravy v ustanovení § 25 byly provedeny na základě četných připomínek doplnit 

fyzioterapeutovi činnosti, které v praxi vykonává či se na nich podílí (hodnocení funkčního 

potencionálu, ergodiagnostika, kinezioterapie). Taktéž se z důvodu rozvoje moderní 

technologie v rehabilitaci navrhuje popsat možné využití pokročilé rehabilitační přístrojové 

technologie.  

V odstavci 3 se napravuje formulační pochybení. Vyšetření pozitronové elektromyelografie 

neexistuje, tato špatná terminologie nahrazena správným výrazem  polyelektromyografie. 
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K § 27 

V souladu s označením profese v § 26 zákona č. 96/2004 Sb. se provádí legislativně-technická 

úprava v § 27 vyhlášky, která stanoví pro tohoto zdravotnického pracovníka činnosti a 

zpřesňuje se v celém znění ustanovení § 24 vyhlášky, včetně jeho názvu, označení profese 

odborného pracovníka v laboratorních metodách na odborného pracovníka v laboratorních 

metodách a přípravě léčivých přípravků.  

Dále se v § 2 odst. 1 a 2  úvodním ustanovení doplňuje povolání farmaceut k odborníkům, 

kteří mohou na základě příslušné specializace provádět odborný dohled v laboratorní činnosti 

v rámci diagnostické péče nebo v přípravě léčivých přípravků na pracovištích nukleární 

medicíny, imunologických či mikrobiologických pracovištích. V daných oblastech farmaceut 

pracuje a je zcela jistě odborníkem, pod jehož dohledem může odborný pracovník 

v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků pracovat. 

Doplňuje se odstavec 4, který směřuje k provedení ustanovení § 26 odst. 3 návrhu zákona, 

kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., které zpřesňuje obecný popis povolání odborného 

pracovníka v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků o uplatnění v rámci center 

asistované reprodukce. Odborný pracovník v laboratorních metodách a přípravě léčivých 

přípravků, který pracuje v centrech asistované reprodukce, může vykonávat činnosti 

v asistované reprodukci (např. manipulace s ovocyty, spermiemi a embryi) pod odborným 

dohledem klinického embryologa.   

 

K § 28 

Na rozdíl od současné právní úpravy, kdy biomedicínský inženýr vykonává své povolání pod 

odborným dohledem, se umožňuje biomedicínskému inženýrovi po získání odborné 

způsobilosti vykonávat některé činnosti bez odborného dohledu a bez indikace lékaře. Tuto 

změnu lze opřít i o fakt, že současný stav pregraduálního vzdělání biomedicínských inženýrů 

je na takové úrovni, že pro činnosti, které se biomedicínskému inženýrovi vymezují 

vykonávat nově samostatně, má již dnes dostatečnou teoretickou i praktickou přípravu.  

 

 

K § 29 

Jde o legislativně-technickou úprava § 29 úvodní části ustanovení  v souvislosti s označením 

profese „odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví“ v zákoně č. 96/2004 Sb. 

a dále pojem „státní dozor“ se uvádí do souladu s terminologií zákona č. 258/2000 Sb.  

 

K dosavadnímu § 30 

Navrhovaná právní úprava směřuje k provedení ustanovení § 29 návrhu zákona, kterým 

se mění zákon č. 96/2004 Sb., a kterým se zrušuje § 29. Činnosti zdravotnického asistenta 

se ruší. Zdravotnický asistent v souladu s přechodným ustanovením bodu 7 novely zákona 

č. 96/2004 Sb. se považuje za praktickou sestru. Činnosti praktické sestry jsou navrženy 

v § 4a návrhu vyhlášky. 

 

K novému § 30 a § 30a 

V rámci úpravy § 30 a 30a jsou navrhovány činnosti pro nová povolání, který je asistent 

behaviorálního analytika, behaviorální terapeut, která byla nově doplněna do zákona 

č. 96/2004 Sb.  
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Za výkon povolání asistenta behaviorálního analytika se považuje činnost v rámci diagnostické 

a léčebné péče v oboru behaviorální analýzy pod odborným dohledem behaviorálního analytika.  

 
Za výkon povolání behaviorálního technika se považuje činnost v rámci léčebné péče v oboru 

behaviorální analýzy pod odborným dohledem behaviorálního analytika nebo asistenta 

behaviorálního analytika.  

 

K § 34 

Navrhovaná právní úprava směřuje k provedení ustanovení § 33 odst. 2 návrhu zákona, 

kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., které zpřesňuje definici asistenta zubního technika. 

Asistent zubního technika nejen v rámci svého povolání opravuje stomatologické výrobky, ale 

taktéž je upravuje. 

 

K § 35 

Navrhovaná právní úprava směřuje k provedení novely zákona č. 96/2004 Sb., kterou se 

zrušilo povolání dezinfektor jako zdravotnické povolání. V návaznosti na to se činnosti 

dezinfektora zrušují.  

 

K § 37 

Navrhovaná právní úprava § 37 odstavce 1, 2 a 3 směřuje k provedení § 5a návrhu zákona, 

kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., a který vymezuje podmínky získávání způsobilosti 

k výkonu povolání dětské sestry a obecný popis této profese. V této souvislosti se do § 37 

návrhu vyhlášky doplňuje ke zdravotnickým  profesím, které mohou nad ošetřovatelem 

vykonávat odborný dohled či přímé vedení, profese dětské sestry. 

Provedení očistného klyzmatu ošetřovatelem je omezeno hranicí 10 let. Dětem mladším 10 let 

je způsobilá provést klyzma dětská sestra a všeobecná sestra.  

K § 38 

Navrhovaná právní úprava směřuje k provedení novely zákona č. 96/2004 Sb., kterou 

se jednak změnilo označení profese maséra a nevidomého a slabozrakého maséra na maséra 

ve zdravotnictví a nevidomého a slabozrakého maséra ve zdravotnictví a dále se pozměnil 

režim výkonu povolání z výkonu pod přímým vedením fyzioterapeuta nebo lékaře 

se specializovanou způsobilostí v oboru rehabilitační a fyzikální medicína na výkon povolání 

pod odborným dohledem. V § 38 návrhu novely se upravuje označení tohoto povolání a přímé 

vedení se zaměňuje za výkon činností pod odborným dohledem.   

K § 39 

Navrhovaná právní úprava směřuje k provedení novely zákona č. 96/2004 Sb., kterou se 

zrušilo povolání laboratorní pracovník.  Vzhledem k tomu se činnosti laboratorního 

pracovníka se ruší. Laboratorní pracovník v souladu s přechodným ustanovením bodu 12 

novely zákona č. 96/2004 Sb. je zdravotnickým pracovníkem s odbornou způsobilostí 

k výkonu povolání sanitář. Činnosti sanitáře jsou navrženy v § 43 návrhu vyhlášky.  

K § 41 

Navrhovaná právní úprava směřuje k provedení novely zákona č. 96/2004 Sb., kterou se 

změnilo označení profese řidiče dopravy nemocných a raněných na řidiče zdravotnické 

dopravní služby. V § 41 návrhu novely se upravuje označení tohoto povolání. 
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Dále navrhovaná právní úprava směřuje k provedení § 5a návrhu zákona, kterým se mění 

zákon č. 96/2004 Sb., a který vymezuje podmínky získávání způsobilosti k výkonu povolání 

dětské sestry a obecný popis této profese. V této souvislosti se do § 41 návrhu vyhlášky 

doplňuje ke zdravotnickým  profesím, které mohou nad řidičem zdravotnické dopravní služby 

vykonávat odborný dohled či přímé vedení, profese dětské sestry. 

V souladu s označením profese v § 26 zákona č. 96/2004 Sb. se provádí legislativně-technická 

úprava a zpřesňuje v návrhu novely v § 41 označení odborného pracovníka v laboratorních 

metodách na odborného pracovníka v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků.  

K § 43 

Návrh úpravy § 43 vyhláška č. 55/2011 Sb. reflektuje tzv. malou novelu zákona č. 96/2004 

Sb. z roku 2011 (novela provedena zákonem č. 105/2011 Sb.), v rámci níž bylo sjednoceno 

vzdělávání sanitářů různých zaměření do jediného akreditovaného kvalifikačního kurzu a kdy 

zákonem není sanitář rozlišován nadále podle škály zaměření. 

K § 45 

Navrhovaná legislativně - technická úprava směřuje k provedení ustanovení § 43 odstavce 2 

písm. a) bod 1 schválené novely zákona č. 96/2004 Sb.   

K § 46 

Navrhovaná legislativně- technická úprava směřuje k úplnému provedení § 43 odstavce 2 

písm. a) bodu 2 zákona č. 96/2004 Sb. a doplňuje se slovo „závěrečnou“. Dále k náplni oboru 

klinická logopedie je do vyhlášky doplněn podíl logopeda na diagnostice, léčbě, rehabilitaci, 

reedukaci a dispenzarizaci pacientů s poruchami polykání. 

K § 48 

Navrhovaná právní úprava směřuje k provedení zákona č. 96/2004 Sb., konkrétně ustanovení 

§ 28, kde jednou z možností jak získat odbornou způsobilost k výkonu povolání odborného 

pracovníka v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků, je po absolvování 

studijního oboru matematicko-fyzikálního zaměření absolvování kvalifikační kurzu, jehož 

úspěšným absolvováním se získává odborná způsobilost k výkonu dotčeného povolání. Tito 

potencionální uchazeči do doby než absolvují příslušný kvalifikační kurz, pracují na úseku 

ochrany a podpory veřejného zdraví na pozici jiných odborných pracovníků. 

K § 49 

Navrhovaná právní úprava směřuje k provedení zákona č. 96/2004 Sb., konkrétně ustanovení 

§ 28, kde jednou z možností jak získat odbornou způsobilost k výkonu povolání odborného 

pracovníka v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků, je po absolvování 

jednooborového studia přírodovědného zaměření absolvování kvalifikační kurzu, jehož 

úspěšným absolvováním se získává odborná způsobilost k výkonu dotčeného povolání. Tito 

potencionální uchazeči do doby než absolvují příslušný kvalifikační kurz, pracují na úseku 

ochrany a podpory veřejného zdraví na pozici jiných odborných pracovníků. 

K § 51 

Navrhovaná právní úprava směřuje k provedení zákona č. 96/2004 Sb., konkrétně ustanovení 

§ 28, kde jednou z možností jak získat odbornou způsobilost k výkonu povolání odborného 

pracovníka v ochraně a podpoře veřejného zdraví, je po absolvování studijního oboru 
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sociálního zaměření absolvování kvalifikační kurzu, jehož úspěšným absolvováním se získává 

odborná způsobilost k výkonu dotčeného povolání. Tito potencionální uchazeči do doby než 

absolvují příslušný kvalifikační kurz, pracují na úseku ochrany a podpory veřejného zdraví 

na pozici jiných odborných pracovníků. 

K § 52 

Navrhovaná právní úprava směřuje k provedení novely zákona č. 96/2004 Sb., kterou byla 

vypuštěna možnost získat způsobilost k výkonu povolání jiného odborného pracovníka 

(arteterapeuta) (viz ustanovení § 43 odst. 2 písm. c) zákona). Činnosti jiného odborného 

pracovníka (arteterapeuta) se ruší. 

K § 54 

V novém bodě 8 předkladatel navrhuje posílit pravomoc všeobecné sestry specialistky 

v provádění a záznamu fyzikálního vyšetření (inspekce, perkuse, palpace, auskultace). 

K § 55 

Úpravy jsou provedeny v souladu s praxí. Sestry specialistky jsou na činnosti, které se 

navrhují doplnit, v rámci specializačního vzdělávání připravovány a jsou schopny navržené 

činnosti vykonávat.  

Úprava v § 55 odst. 2 je provedena v návaznosti na změny terminologie vyplývající ze zákona 

č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě.   

 

K § 56 

Úpravy v § 56 odstavec 1 jsou provedeny ve smyslu navýšení kompetencí všeobecné sestře 

specialistce v oboru perioperační péče. Sestry specialistky jsou na tyto činnosti v rámci 

specializačního vzdělávání připravovány a jsou schopny navržené činnosti vykonávat bez 

odborného dohledu a bez indikace. 

 

K § 58 

Legislativně technická úprava v návaznosti na vymezení činností dětské sestry s odbornou 

způsobilostí v § 4b vyhlášky. 

 

K § 70 

K vypuštění činnosti porodní asistentky pro intenzivní péči uvedené § 70  písm. a) bodu 3 

(pečovat o ženu s odumřelým plodem ve vyšším stupni těhotenství, s přerušeným 

těhotenstvím nad 12. týden z genetické indikace či zdravotní indikace ženy ve všech 

porodních dobách, včetně sledování a vyhodnocování rizik s tím spojených) dochází 

v návaznosti na doplnění této činnosti  do ustanovení § 5, které upravuje  činnosti k nimž je 

způsobilá už porodní asistentka s odbornou způsobilostí. 

Úprava v bodu 5 písm. a) provedena v souvislosti s požadavkem České gynekologické 

a porodnické společnosti při ČLS JEP. Formulace "orientačně hodnotit" postrádá určení 

kvality hodnocení kardiotokogramu. 

 

K § 80 

Legislativně technická úprava v návaznosti na zrušení § 85. 
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V souvislosti s významnou rolí transportu biologického materiálu pro zajištění kvality analýzy 

vzorku biologického materiálu je zpřesněna činnost zdravotního laboranta se specializovanou 

způsobilostí v oblasti preanalytické fáze laboratorního vyšetřování o poučení o podmínkách 

transportu vzorku biologického materiálu. Role zdravotního laboranta se specializovanou 

způsobilostí při zajištění edukace v přípravě na specializované diagnostické postupy 

se neomezuje pouze na cytologická vyšetření.  

Vypuštění činnosti uvedené v § 80 písmeno c) bodu 2 (spolupracovat na expertizní činnosti 

pracoviště a tvorbě a udržování systému jakosti laboratoře, provádět interní a externí kontroly 

kvality laboratorních vyšetření) je provedeno v závislosti přesunutí této činnosti do ustanovení 

§ 8, neboť je k jejímu výkonu způsobilý už zdravotní laborant s odbornou způsobilostí. 

 

K § 82 

Kompetence k uvolňování výsledků je doplněna v závislosti na stanovisko výboru České 

společnosti klinické biochemie ČLS JEP z 30. 6. 2015. ČSKB: Odborná stanoviska  

 

K § 83 

Kompetence k uvolňování výsledků je doplněna v závislosti na doporučení České 

hematologické společnosti ČLS JEP. 

 

http://www.hematology.cz/doporuceni/laboratorni_sekce/files/obecna/Stanovisko_LS_CHS_

CLS_JEP-Uvolnovani_vysledku_v3.pdf 

Strana 4 - 8 obsahuje konkrétní vyjmenované metody s uvedením profesí, které výsledky 

těchto vyšetření mohou uvolnit.  

Také implementace kompetence „uvolňování výsledků“ do  příslušných ustanovení vyhlášky 

o činnostech, která ukotvují činnosti zdravotního laboranta se specializovanou způsobilostí 

v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba, vychází z doporučení Společnosti pro 

transfuzní lékařství. 

 

http://www.transfuznispolecnost.cz/soubory/dokumenty/Uvolnovani_vysledku_STL_2011_de

f.pdf 

 

Vypuštění činností uvedených v § 83 písm. c) (pod odborným dohledem farmaceuta nebo jiné 

kvalifikované osoby odpovědné za výrobu léčiv podle právního předpisu upravujícího 

výzkum, výrobu a nakládání s léčivy28) pracovat na výrobě transfuzních přípravků13) při 

dodržení zásad správné výrobní praxe 28), a to zejména při získávání krve a jejích složek, 

jejich zpracování, označování, kontrole, skladování, balení, přepravě a výdeji a při vedení 

dokumentace o těchto činnostech),  je  provedeno v závislosti přesunutí uvedené činnosti do 

ustanovení § 8, které upravuje činnosti k nimž je způsobilý už zdravotní laborant s odbornou 

způsobilostí. 

 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNANTHVQ4P)

http://www.cskb.cz/cskb.php?pg=stanoviska--odborna-stanoviska
http://www.hematology.cz/doporuceni/laboratorni_sekce/files/obecna/Stanovisko_LS_CHS_CLS_JEP-Uvolnovani_vysledku_v3.pdf
http://www.hematology.cz/doporuceni/laboratorni_sekce/files/obecna/Stanovisko_LS_CHS_CLS_JEP-Uvolnovani_vysledku_v3.pdf
http://www.transfuznispolecnost.cz/soubory/dokumenty/Uvolnovani_vysledku_STL_2011_def.pdf
http://www.transfuznispolecnost.cz/soubory/dokumenty/Uvolnovani_vysledku_STL_2011_def.pdf


 

49 

 

K § 84 

V ustanovení § 84 se upřesňují činnosti zdravotního laboranta pro histologii. Zdravotní 

laborant s dotčenou specializací v praxi běžně zhotovuje také cytologické preparáty. Pojem 

„imunologické metody“ se upravuje ve smyslu použití správné odborné terminologie. 

 

K § 85  

Ministerstvo zdravotnictví navrhuje na základě podnětu Asociace reprodukční embryologie 

zrušit činnosti v oboru specializačního vzdělávání „Sexuologie a asistovaná reprodukce“ 

určený pro zdravotní laboranty. Vzdělávání v tomto oboru se od jeho vzniku v roce 2010 

neuskutečnilo pro nezájem ze stran zdravotních laborantů. Dále je ze strany asociace 

namítáno, že vyhláškou je zdravotním laborantům pro sexuologii a asistovanou reprodukci 

svěřena kompetence vykonávat téměř stejné výkony, jako embryologovi. To však značně 

přesahuje jejich odborné schopnosti a dovednosti. Podle pravidel Evropské společnosti 

pro lidskou reprodukci a embryologii (ESHRE) je s lidskými embryi oprávněn nakládat pouze 

embryolog, což je z hlediska odborné a etické náročnosti samozřejmé. Je navrhováno 

vyšetření spermiogramů a kryokonzervaci spermií zdravotnímu laborantovi ponechat, ale 

podmínit ho odborným dohledem klinického embryologa. 

 

K § 86 

S rozvojem metodik se v praxi detekují i ribonukleové kyseliny, navrhovaná úprava proto 

upravuje činnost obecněji bez nutnosti zdůrazňovat druh nukleové kyseliny.  

Doplnění vysoce specializovaných činností v bodě 4 je navrhováno z důvodu rozvoje 

a rozšíření prováděných metodik v rámci této specializace.  

 

K § 88 

Je provedena úprava znění § 88 písm. a) ve smyslu upřesnění. Citlivost na ATB se stanovuje 

na základě výsledků laboratorních testů a jejich interpretací dle mezinárodních doporučení. 

Interpretace se různí dle mikroorganismu, klinické diagnózy a dalších parametrů. Tato činnost 

přísluší lékaři. Zdravotní laborant nemá vzdělání na stanovení hladin antibiotik. Zdravotní 

laborant provádí pouze metody – laboratorní testy, na jejichž základě se stanovují hladiny 

antibiotik.  

Do § 88 je doplněno nové písmeno b) provádět speciální metody v molekulární biologii 

a nové písm. c) zpracovávat biologický materiál pro vyšetření tkáňových a buněčných kultur. 

Činnosti spojené s molekulárně biologickými metodami se dnes prolínají napříč mnoha 

specializacemi oboru, proto navrhovatel navrhuje na základě připomínek Česká asociace 

zdravotních laborantů, Asociace nemocnic ČR doplnění také zdravotním laborantům 

se specializací v mikrobiologii.  

 

K § 100  

Terminologická úprava § 100 písmeno b) v bodě 1 je provedena v návaznosti na novelu 

zákona č. 240/200 Sb., kdy krajská hygienická stanice (KHS) již není orgánem krizového 

řízení, ale je jedním ze subjektů, který se podílí na řešení mimořádných událostí a krizových 

situací.  
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K § 109 

V § 109  písmeno a) jsou vypuštěny body 4 a 5 v souvislosti doplněním uvedených 

činností do § 17, když už zdravotnický záchranář bez odborného dohledu a indikace může 

zajišťovat intraoseální vstup a zavádět a udržovat inhalační a kyslíkovou terapii. Tato úprava 

byla provedena v návaznosti na odborné doporučené postupy v urgentní medicíně. 

Úprava § 109  bodů 5 a 6 je provedena v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 374/2011 Sb., 

o zdravotnické záchranné službě.  

Úprava znění § 109 písmeno b) bodu 3 je zpřesněna v návaznosti na požadavky praxe.  

 

K § 115   

Legislativně technická úprava v návaznosti na zrušení ustanovení § 117 až § 120.  

 

K § 117- § 120, § 145 - § 149 

Vypouští se činnosti nelékařských zdravotnických pracovníků v některých specializačních 

oborech, které již nejsou uvedeny v současně platném nařízení vlády č. 31/2010 Sb.,  

o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se 

specializovanou způsobilostí (Klinický technik pro diagnostické zdravotnické přístroje, 

Klinický technik pro laboratorní zdravotnické přístroje, Klinický technik pro terapeutické 

zdravotnické přístroje).   

V těchto oborech se nikdy se nezapočalo vzdělávat a specialisté v těchto oborech vlastně 

neexistují, přestože byly ukotveny nařízením vlády č. 463/2004 Sb., které předcházelo 

v současnosti platnému nařízení vlády č. 31/2010 Sb. Uvedení činností pro již neexistující 

specializace ve vyhlášce o činnostech zdravotnických pracovníků, ve kterých se navíc ani 

nevzdělávalo, bylo pro odbornou veřejnost a personalisty matoucí a zavádějící. 

 

K § 122 

Doplněním možnosti vykonávat činností klinického psychologa bez indikace lékaře dojde ke 

sladění se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde se v § 18 stanoví 

podmínky poskytování hrazených služeb. Hrazené služby poskytují jiní zdravotničtí 

pracovníci než lékaři, s výjimkou klinických psychologů a farmaceutů, pouze na základě 

indikace ošetřujícího lékaře pojištěnce. 

 

K § 124 

V souvislosti s náplní oboru klinická logopedie je do vyhlášky doplněn podíl klinického 

logopeda na diagnostice, léčbě, rehabilitaci, reedukaci, dispenzarizaci pacientů s poruchami 

polykání. 

 

K § 126 

V § 126 úvodní části ustanovení je uveden výčet metodik a postupů, který není nadčasový a 

který již dnes neodpovídá realitě a je měněn v závislosti na poznatcích soudobé vědy. Proto 

předkladatel navrhuje úvodní popis zobecnit.   

 

K § 134  

Ustanovení § 134 se upravuje v návaznosti na vývoj oboru a soudobou praxi, kdy výkony 

týkající se imunolýzy a patřící pod odbornost 815 (laboratoř nukleární medicíny)  jsou sdíleny 

s odborností 801 (klinická biochemie) a jsou prováděny bioanalytiky pro klinickou biochemii.  
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K § 144 

Jde o legislativně technickou úpravu úvodní části ustanovení § 144 odstavce 1 v návaznosti na 

zrušení § 145 - § 149. Dále jsou provedeny upřesňující formulační úpravy. 

 

Formulace § 144 odst. 2 zohledňuje úpravu zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických 

prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů.  

 

K § 151 

Ustanovení § 151 upraveno a zobecněno v návaznosti na požadavek České společnosti 

biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky a na změny provedené v § 28, kde se 

biomedicínskému inženýrovi umožňuje vykonávat některé činnosti bez odborného dohledu 

ještě před získáním specializované způsobilosti.  

 

K § 158 

Stávající formulace uvedená v § 158 písmeno k) je nejednoznačná. Z tohoto důvodu 

ustanovení přeformulováno v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb. 

 

K § 163 

Dochází k zpřesnění činnosti radiologického asistenta se specializovanou způsobilostí. 

Důvodem je, aby se nezaměňoval pojem "kontrola radiofarmak", který má v zákoně 

o léčivech zcela jiný význam a radiologický asistent k tomuto úkonu nemá žádnou kvalifikaci.  

 

K § 163a 

Novelou vyhlášky č. 55/2011 Sb. se navrhují ukotvit činnosti klinického adiktologa. Návrh 

ukotvit specializovanou způsobilost adiktologa je koncepční změnou v oboru adiktologie 

určující směr dalšího vývoje ve vzdělávání a ve výkonu povolání adiktologa. Tento návrh 

vychází z Koncepce vzdělávání v oboru adiktologie pro období 2014 – 2020. Zakotvení 

systému celoživotního vzdělávání formou specializačního vzdělávání je taktéž úkolem 

vyplývajícím z Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 

2013 až 2015, který zůstává doposud nesplněn.  

 

Z hlediska dalšího vývoje je preferován systém vzdělávání na úrovni odborné a i 

specializované způsobilosti. Tj. zachování již existujícího základního stupně (odborné 

způsobilosti) pod názvem adiktolog a vznik vyššího stupně spojeného se specializovanou 

způsobilostí pod názvem klinický adiktolog.  

Vznik specializované způsobilosti umožňuje mnohem širší úvahu o klinické profilaci 

klinického adiktologa a jeho pozici v systému péče. Předpokládané parametry programu 

specializačního vzdělávání jsou v obecné rovině 2 roky praxe při úvazku 1,0 

na akreditovaném pracovišti pod vedením klinického adiktologa-školitele, absolvování 

povinných částí/komponent programu a vykonáním atestační zkoušky. 

 
 
K Čl. II 
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Navrhuje se nabytí účinnosti právní úpravy dnem 1. 9. 2017, stejně, jako je tomu 

u příslušných souvisejících právních předpisů a ustanovení, na které předmětná novelizace 

navazuje.  
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