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III. 
ODŮVODNĚNÍ 

 
OBECNÁ ČÁST          

Název: 
 

 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách.  
 
Vyhláška č. 70/2012  Sb., o preventivních prohlídkách, je prováděcím právním předpisem k 
zákonu č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o 
zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů. 
 
K návrhu vyhlášky nebylo provedeno hodnocení dopadů regulace (RIA). Tato výjimka 
vyplývá z Plánu vyhlášek náležejících do působnosti Ministerstva zdravotnictví, jejichž 
příprava se předpokládá v roce 2016. 
 
1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů 
 
Mezi druhy zdravotní péče je v § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění 
pozdějších předpisů, definována „preventivní péče, jejímž účelem je včasné vyhledávání 
faktorů, které jsou v příčinné souvislosti se vznikem nemoci nebo zhoršením zdravotního 
stavu, a provádění opatření směřujících k odstraňování nebo minimalizaci vlivu těchto 
faktorů a předcházení jejich vzniku“. Ustanovení § 29 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném 
zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, vymezuje v rámci hrazených služeb frekvenci provádění preventivních 
prohlídek.  
 
Úprava stávající vyhlášky se navrhuje především z důvodu potřeby včasného zachycení 
poruch ledvin, které se často vyskytují jako komplikace při diabetu mellitus, hypertenzi a 
kardiovaskulárních nemocech. Podle odhadu odborníků má přibližně desetina populace 
v České republice chronicky poškozené ledviny, přičemž polovina z tohoto počtu o svém 
problému neví. Chronické selhání ledvin začíná nenápadně a pacient nepociťuje žádné 
potíže. Počáteční příznaky jsou snadno zaměnitelné s jinou nemocí. Projevují se např. 
únavou pacienta, poruchami soustředění, poklesem výkonnosti, nechutenstvím nebo 
zvracením, mívá často zvýšený krevní tlak a otoky nohou.  
  
Následky selhání ledvin bohužel bývají fatální, neboť ledviny přestanou čistit krev a v těle 
pacienta se začnou hromadit odpadní látky. To může vést k náhlému kolapsu, po kterém 
pacient skončí na dialýze, při které je krev čištěna uměle. Úmrtnost na selhání ledvin je 
relativně vysoká, každoročně zemře až 20 % pacientů, kteří jsou v dialyzační léčbě. 
 
V České republice byla v roce 2014 dialyzační léčba nově zahájena u 2 106 pacientů, z toho 
bylo 1995 hemodialyzovaných pacientů (HDP) a 111 peritoneálně dialyzovaných pacientů 
(PDP). U osob v HDP bylo 55 % již dříve léčeno v nefrologických ambulancích a 45 %, tj. 
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898 pacientů, přichází tzv. „z ulice“, tzn., že dosud o svém onemocnění nevěděli nebo nebyli 
dispenzarizováni ve specializované nefrologické ambulanci. 
 
Na základě informací od odborné veřejnosti, že se ne vždy provádí potřebné kontroly funkce 
ledvin v rámci dispenzární péče o tyto nemoci, se jeví jako velmi potřebné doplnit vyšetření, 
která odhalují počínající selhávání ledvin, mezi laboratorní vyšetření uváděná v obsahu 
preventivních prohlídek prováděných registrujícím lékařem. Jsou to kreatinin v séru a odhad 
glomerulární filtrace (eGFR). Po zjištění vyšších hodnot, než je jejich udávaná normální 
hodnota hladin, může být ihned konzultován nefrolog o dalším postupu a o případném 
zařazení pacienta podle tíže onemocnění do dispenzární péče buď v nefrologické ambulanci, 
nebo u registrujícího poskytovatele.  
 
Stejně jako u ostatních vyšetření uvedených ve vyhlášce jde o princip zachytit zhoršení 
zdravotního stavu v období, kdy kontrolovaná osoba zhoršení zdravotního stavu sice 
subjektivně nevnímá, ale specifickým laboratorním vyšetřením se zhoršení již odhalí a včas 
léčí. V zájmu zvýšení kvality poskytované péče a snížení výskytu náročných komplikací a 
nemocí v rozvinutém stádiu je proto nutné provádět včas i vyšetření sérového kreatininu a 
odhad glomerulární filtrace. 
 
Novely vyhlášky bylo využito k aktualizaci i jiných údajů a termínů, které zkvalitní preventivní 
péči. U dospělých osob dojde ke zkrácení 20 letého termínu k vyšetření glykemie mezi 18 a 
40 lety vložením tohoto vyšetření ve 30 letech věku.  
 
V oblasti preventivní péče v dětském věku dojde ke zpřesnění některých údajů. V prevenci u 
dětí také byla zařazena laboratorní vyšetření glykemie a cholesterolu a lipidů tam, kde byl 
s ohledem na nárůst metabolických poruch příliš dlouhý interval k provedení těchto vyšetření 
a také se věnuje pozornost  koagulačním poruchám, které zejména v kombinaci s některými 
léčivými prostředky a hormonální antikoncepcí poměrně často vedou k závažným cévním 
poruchám. V souladu s vědeckými poznatky se již do preventivní prohlídky v 18. měsíci 
života dítěte zařazuje dotazníkové zajištění včasného  odhalení poruch autistického spektra  
pomocí dotazníku. 
 
2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem 
 
Návrh novely vyhlášky je zpracován v mezích zákona o zdravotních službách a je v souladu 
se zmocňovacím ustanovením uvedeným v § 120 tohoto zákona k provedení § 5 odst. 3 
písm. a) tohoto zákona. 
 
3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie 
 
Návrh novely vyhlášky je plně slučitelný s právem EU a s obecnými právními zásadami 
práva EU. 
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4. Zhodnocení platného právního stavu  
 
Vyhláška o preventivních prohlídkách uvádí druhy preventivních prohlídek a poskytovatele, 
kteří je provádějí, obsah a časové rozmezí prohlídek. Postrádá však vymezení preventivních 
prohlídek, které by mohly lépe včas zachytit onemocnění ledvin, jakož i některá další 
vyšetření. Některá ustanovení je zapotřebí upřesnit a terminologicky opravit. 
 
5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále sociální 
dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, 
osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí  
 
Navrhovaná právní úprava nebude mít hospodářský ani finanční dopad na státní rozpočet. 
 
Navrhovaná právní úprava bude mít dopad na ostatní veřejné rozpočty, a sice oblast 
veřejného zdravotního pojištění. U pacientů „z ulice“ jsou náklady na hemodialýzu mnohem 
vyšší z důvodů absence cévního přístupu při zahájení hemodialýzy a jeho komplikovanějšího 
vytvoření během hemodialýzy, vyššího podílu infekčních komplikací a horší prognóze, 
zejména v prvních dvou letech léčby. Např. náklady na zajištění cévního přístupu 1 pacienta 
„z ulice“ činí zhruba 42 000 Kč, zatímco u plánovaného (tj. včas prevencí zachyceného) 
pacienta s již připraveným cévním přístupem před zahájením hemodialýzy činí 4 079 Kč, 
tedy v průměru o 38 000 Kč méně než v případě pacienta z ulice.  
 
Celkové průměrné náklady takto kalkulované činí zhruba 800 000 Kč za roční dialyzační 
léčbu, s rozptylem 820 000 Kč pro pacienta z ulice a 780 000 Kč pro pacienta plánovaného. 
Navržené vyšetření sérového kreatininu (kód 81499) a glomerulární filtrace - eGFR (kód 
81511) představuje podle vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních 
výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, 25 Kč na 1 pacienta. 
V současné době využívá preventivní screening přibližně 20 % populace, při omezení věkem 
nad 50 let a frekvencí vyšetření 1x za 4 roky by úspora prostředků z veřejného zdravotního 
pojištění odpovídala zhruba 4,5 miliónu Kč. Náklady na testování kreatininu a glomerulární 
filtrace - eGFR tedy budou zcela pokryty úsporou na dialyzační péči.     
 
V případě zařazení vyšetření glykemie vložením dalšího vyšetření ve 30 letech věku 
k žádnému většímu nárůstu nákladů nedojde, protože toto vyšetření se i přesto, že dosud 
v obsahu preventivních prohlídek nebylo uvedeno, provádělo jako reakce na zvyšující se 
výskyt diabetu u mladých osob.   
 
V oblasti preventivní péče o děti se změna právní úpravy projeví především včasným 
záchytem a identifikací poruch autistického spektra (PAS) s pomocí dotazníku vyplňovaném 
rodiči malých dětí, u kterých je  podezření na PAS. Při pozitivním výsledku tohoto vyšetření 
prováděným při preventivní prohlídce v 18 měsících věku se tak hned začne poskytovat  
potřebná speciální péče. Prostředky vynaložené na prevenci a včasnou intervenci v oblasti 
PAS u dětí šetří budoucí nezbytné výdaje na sociální zabezpečení osob s PAS. 
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Další doplněná ustanovení přispějí k odhalení rizika onemocnění kardiovaskulárními, 
metabolickými a jinými nemocemi v případě, že se v rodinné anamnéze vyskytují. Včas 
provedená vyšetření případné sklony k nemocím tohoto typu odhalí.  
 
V souvislosti s přijetím navrhované právní úpravy není předpokládán dopad na podnikatelské 
prostředí České republiky, ani nejsou předpokládány sociální dopady, včetně dopadů na 
specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením 
a národnostní menšiny. 
 
V souvislosti s přijetím navrhované právní úpravy nejsou předpokládány dopady na životní 
prostředí.  
 
6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 
Návrh novely vyhlášky o preventivních prohlídkách, s ohledem na svůj věcný obsah, 
nezasahuje a ani nemůže zasáhnout do zásady zákazu diskriminace ani do oblasti rovnosti 
mužů a žen. 
 
7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 
 
Předložený návrh právní úpravy stávající právní úpravu v oblasti ochrany soukromí a 
osobních údajů nikterak nemění a ani se jí nedotýká, tudíž se dopady na problematiku 
ochrany soukromí a osobních dopadů nepředpokládají. 
 
8. Zhodnocení korupčních rizik 
 
Návrh vyhlášky s ohledem na svůj věcný obsah nezakládá a ani nepředpokládá založení 
korupčních rizik ani jejich nárůst.  
 
9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 
Navrhovaná právní úprava nemá dopady na bezpečnost a obranu státu. 
 
 

ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 

K Čl. I. 
 
K novelizačnímu bodu 1  
Zdůrazňuje se potřeba zjišťování plicních onemocnění v rodinné anamnéze 
 
K novelizačnímu bodu 2 
Při stále stoupající incidenci diabetu mellitus je 21 letý interval laboratorních vyšetření 
glykemie mezi 19 a 40 lety příliš dlouhý. Zavádí se proto další vyšetření ve 30 letech. 
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K novelizačnímu bodu 3 
Účelem je, aby se v rámci lékařské preventivní prohlídky u registrujícího poskytovatele včas 
odhalilo možné onemocnění ledvin, které ještě nemá jiné subjektivní známky této 
komplikace. Pacientům nad 50 let věku trpícím diabetem, hypertenzí nebo vaskulárními 
komplikacemi se doporučí 1x za 4 roky vyšetření kreatininu a odhad eGFR. 
 
K novelizačnímu bodu 4 
U novorozence se již v porodnici provádí vyšetření otoakustických emisí a při patologickém 
nálezu zůstává novorozenec v další péči ORL, dosavadní orientační vyšetření u praktického 
dětského lékaře nemá tu správnou validitu. 

 
K novelizačnímu bodu 5 
Jestliže došlo v porodnici k intramuskulární aplikaci vitamínu K, pak další podávání není 
třeba, ale v případě aplikace perorální je nutné podávání až do 10.-12. týdne věku.  
 
K novelizačnímu bodu 6 a 7 
Ustanovení se zpřesňují doplněním slova „kontrola“, neboť ta je obsahem všeobecné 
preventivní prohlídky (nikoliv samotné zahájení preventivního podávání vitaminu D nebo 
zahájení očkování). 
 
K novelizačnímu bodu 8  
V tomto období jsou již do výživy dítěte zaváděny nemléčné výrobky, a proto je žádoucí 
rodiče poučit o výživě pro dítě.  
 
K novelizačnímu bodu 9 
Dosud neprobíhá včasné podchycení prvních varovných signálů poruch autistického spektra 
(PAS) u malých dětí. První známky odchylek přitom lze dle odborných studií rozeznat v 15.-
18. měsíci života. Účelem včasného záchytu a identifikace je poskytnutí speciální péče dítěti 
s podezřením na diagnózu PAS. Prostředky vynaložené na prevenci a včasnou intervenci 
šetří budoucí nezbytné výdaje na sociální zabezpečení osob s PAS. Včasný záchyt v rámci 
prevence je výchozím bodem pro realizaci podpory dítěte s PAS a jeho rodičů. Pozdní 
zjištění až bagatelizace odchylek ve vývoji dítěte vede k náročnější nápravě a ztrátě šancí na 
co nejmenší potřebnou míru podpory v dalším životě dítěte. 
 
K novelizačnímu bodu 10 
Zmiňuje se i věk 10 let podle nutnosti očkování a uvádí se správný termín očkování proti 
lidskému papilomaviru (HPV) namísto očkování proti karcinomu děložního čípku.   
 
K novelizačnímu bodu 11 
Doplněná ustanovení by měla v případě, že se u členů rodiny do 55 let věku vyskytují 
kardiovaskulární, metabolické, koagulační a jiné nemoci, včas odhalit případné sklony k 
těmto nemocem u dorůstajících dětí. 
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K novelizačnímu bodu 12 
Uvádí se správný termín očkování proti lidskému papilomaviru (HPV) namísto očkování proti 
karcinomu děložního čípku. 
 
   
K Čl. II - Účinnost 
 
Stanovuje se dostatečně dlouhá legisvakanční lhůta, aby se adresáti mohli se změnou 
právní úpravy seznámit. 
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