
 
 

V. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:  

 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách 

 
Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví                         

č. j. 27515/2016-2/LEG dne 7. 6. 2016, s termínem dodání stanovisek do 28. 6. 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující 
tabulce. 

 
Rezort Připomínky Vypořádání  

Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Předkladatel s níže uvedenou výhradou splnil formální 
náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti s právem EU, 
jak vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, v 
platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 
2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací 
při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství 
České republiky v Evropské unii, v platném znění. 

Vzhledem k tomu, že návrhem vyhlášky není do právního 
řádu České republiky implementováno právo EU, je vhodnější 
místo formulace „(N)ávrh novely vyhlášky je plně slučitelný 
s právem EU a s obecnými zásadami práva EU“ použít 
formulaci „Návrhem vyhlášky není do právního řádu České 
republiky implementováno právo EU a návrh není s právem 
EU v rozporu“.  

Přijato. Upraveno. 

Ministerstvo 
průmyslu o 
obchodu 

Doporučující připomínka: 
1. K novelizačnímu bodu 5 – doporučujeme text tohoto 

bodu uvést např. takto: 5. V § 3 odst. 2 se na konci 
písmene a) doplňují body 5 až 7, které znějí: 

2. K novelizačnímu bodu 10 – vzhledem k tomu, že se 
tímto bodem do písmene b) doplňuje kontrola a plán 

1., 3. a 4. Přijato. Upraveno. 
2. Nepřijato. Jde o očkování. 
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očkování dítěte také v 10 letech, doporučujeme zvážit, 
zda by nemělo být číslo 10 též uvedeno v návětí 
odstavce 1, tedy za čísla 7, 9 vložit číslo 10. 

3. K novelizačnímu bodu 11 – doporučujeme tento 
novelizační bod uvést v souladu s čl. 58 odst. 4 písm. 
b) LPV takto: 11. V § 5 se na konci odstavce 1 tečka 
nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l) a m), která 
znějí: 

4. K čl. II – doporučujeme uvést znění účinnosti 
v souladu s čl. 53 odst. 1 písm. c) bodu 1 LPV takto: 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2016. 

 
Ministerstvo 
zemědělství Doporučující připomínky: 

 
K čl. I bodu 3 návrhu novely vyhlášky: 
Úvodní část textu bodu 3 návrhu novely vyhlášky 
doporučujeme upravit v souladu s čl. 58 odst. 4 písm. e) 
Legislativních pravidel vlády. 
 
Obdobnou úpravu doporučujeme provést i v úvodní části textu 
bodu 5 a 11 návrhu novely vyhlášky. 
 

Přijato. Upraveno. 

UZSČR 
 

Obecná připomínka 
K §5 odst. 1 písm.  l) 
 indikace hematologického vyšetření u 7-13tiletých dětí 
v případě pozitivní rodinné anamnézy  trombofilního stavu je 
nákladná a se sporným výsledkem mezi dvěma extrémy 
nepřiměřené anxioznosti či naopak falešného uklidnění. 
Doporučujeme vyjádření odborníků z oblasti dětské 
hemokoagulace.  
Konkrétní připomínky 
1. K § 2  odst. e) 2. laboratorní vyšetření glykemie … dále ve 

Přijato. Připomínka byla konzultována s odborníky a na 
jejich doporučení bylo hematologické vyšetření u 7-13 
letých dětí v případě pozitivní rodinné anamnézy vyňato 
z textu. 
 
 
 
 
Konkrétní připomínka č. 1 
Nepřijato. Výskyt diabetu II. typu (95% nových 
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30 letech, od 40let… 
Odůvodnění: 
Připomínka : vzhledem k velkému nárůstu diabetu mellitu 
(také s tím související obezity) i u mladé generace 
doporučujeme zvážit vyšetření ještě jednou v rozmezí 18-30 
let 

tato připomínka je doporučující  
2. K § 2  odst .e)  6 .. laborator. vyšetření sérového kreatininu 
a odhad glomerulární filtrace (eGFR) u nemocných 
s diabetem, hypertenzí nebo vaskulárními komplikacemi od 
50 let….. 
Odůvodnění: 
Připomínka: pouze u pacientů, kteří nejsou 
dispenzarizování a léčeni v diabetologickýchporadnách, 
neboť sledování ledvinných funkcí je nezbytnou součástí péče 
o diabetika. Diabetes mellitus je nejčastější příčinou selhání 
ledvin. Bez vyšetření renálních funkcí nelze provádět správný 
výběr léků ani jejich dávkování, navrhovat dietní opatření.  
Duplicitní vyšetření a duplicitní náklady pro ZP. 

tato připomínka je doporučující  
3. K §3  odst.2  písm. e) 
 doplnit „kontrola uložení varlat u chlapců“ 
Odůvodnění:  
Diagnostikovat a léčit nesestouplá varlata ve 3 letech je 
nesprávný postup. Správně se mají diagnostikovat již ve 4 
měsících (spontální sestup po tomto věku se již prakticky 
nevyskytuje) a léčit nejpozději v 9-15 měsících. 

tato připomínka je zásadní  
4. K § 4 odst. 1 písm. k)  
odstranit „ uložení varlat u chlapců“ 
Odůvodnění: 
Diagnostikovat a léčit nesestouplá varlata ve 3 letech je 
nesprávný postup. Správně se mají diagnostikovat již ve 4 

případů) se zvyšuje s věkem, největší nárůst je ve 
středním a vyšším věku.  
 
 
 
 
 
Konkrétní připomínka č. 2  
Nepřijato. Respektujeme původní návrh, který vzešel od 
České nefrologické společnosti. Návrh na provádění 
těchto vyšetření zdůvodňují odborníci v oblasti 
nefrologie právě tím, že dle jejich informací se tato 
vyšetření v rámci dispenzární péče ne vždy dělají 
(navzdory doporučením). Proto je žádoucí, aby 
povinnost provádět vyšetření byla zakotvena ve 
vyhlášce. 
 
 
 
Konkrétní připomínka č. 3  
 
Přijato. Upraveno. 
 
 
 
 
 
 
Konkrétní připomínka č. 4  
Přijato. Upraveno. 
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měsících (spontální sestup po tomto věku se již prakticky 
nevyskytuje) a léčit nejpozději v 9-15 měsících. 

tato připomínka je zásadní  
 

Ministerstvo 
financí 

Zásadní připomínka: 
Důvodovou zprávu v části 5. požadujeme doplnit o 
zhodnocení celkového dopadu do systému veřejného 
zdravotního pojištění. Pokud se očekává úspora, i za 
předpokladu zvětšeného rozsahu preventivních prohlídek, 
požadujeme uvést kvalifikovaný odhad těchto úspor.   

Přijato. Doplněno. 

Ministerstvo 
vnitra 

Připomínky legislativně technického a formálního 
charakteru: 
 
K nadpisu:  
 Doporučujeme s ohledem na čl. 33 odst. 1 písm. b) 
Legislativních pravidel vlády uvést text nadpisu tučně.  
 
K čl. II: 

1. V souladu s čl. 28 odst. 3 Legislativních pravidel vlády 
bude vhodné uvést nadpis článku II tučně.  

2. S odkazem na čl. 53 odst. 1 písm. c) bod 1 
Legislativních pravidel vlády navrhujeme slovo „dne“ 
nahradit slovem „dnem“.  

 
K platnému znění: 
 Doporučujeme vypustit v platném znění čárku z textu 
„děložního čípku,“ neboť dle čl. I bodu 10 návrhu vyhlášky 
není čárka z textu ustanovení vypouštěna. 
 

Přijato. Upraveno. 

Ministerstvo 
práce a sociálních 
věcí 

K § 2 (obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní 

prohlídky)  
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Navrhujeme doplnit nové písmeno f) v tomto znění: 

„f) u osob 65 a více let věku preventivní orientační vyšetření 

kognitivních funkcí, které by se opakovalo ve dvouletých 

intervalech.“. 

 

Odůvodnění: Cílem vyšetření je podchytit první projevy 

počínající poruchy paměti, resp. demence. Na základě 

statistik uvedených v Národním akčním plánu pro 

Alzheimerovu nemoc a další obdobná onemocnění na léta 

2016 – 2019 počet osob s demencí v ČR přibývá, a vzhledem 

k demografickému stárnutí bude dále přibývat.  

Například V roce 2005 bylo s diagnózu G30 (Alzheimerova 

nemoc), F01 (Vaskulární demence) a F03 (Neurčená 

demence) zaznamenáno celkem 6 545 hospitalizací 

v lůžkových zařízeních. V roce 2013 a 2014 počet 

hospitalizací s těmito diagnózami dosáhl již 8 323, resp. 8 452 

(viz str. 9 plánu). 

Z ekonomického hlediska je prevence výrazně levnější, než 

následná léčba. Náklady na péči o osobu s demencí v ČR 

představují 30 000 - 50 000 Kč měsíčně (str. 11 plánu). 

S vysokými finančními náklady na péči jsou spojena zejména 

pokročilá stádia demence. Včasná diagnóza demence, správná 

 
 
Nepřijato. Se zařazením testování kognitivních funkcí u 
osob 65 a více let věku se počítá až po vyhodnocení 
probíhajícího projektu České gerontologické a 
geriatrické společnosti a zpracování metodiky testování 
v ordinaci praktických lékařů, včetně volby 
nejvhodnějšího testu. Je potřeba také vyřešit úhradu 
zdravotních pojišťoven za tento úkon. Testování 
kognitivních funkcí by mělo být nejlépe samostatným 
výkonem, který není nutné vázat na preventivní 
prohlídku, naopak je vhodné nechat jej samostatně a 
umožnit tak jeho provedení v kratším či delším časovém 
intervalu dle individuálního posouzení pacienta 
praktickým lékařem. Konzultováno s odbornými 
společnostmi (všeobecné lékařství a praktičtí lékaři, 
psychiatrie). 
 
Předkladatel i přes podrobné věcné vysvětlení, 
s vypořádáním připomínky nevyslovil souhlas. 
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léčba kognitivy a adekvátní psychosociální intervence mohou 

významným způsobem zpomalit průběh onemocnění a oddálit 

pokročilá stádia nemoci. Prodloužení soběstačnosti pacienta 

s demencí a udržení jeho rodinných vazeb, pečujících 

schopností a ekonomických aktivit při včasném záchytu 

onemocnění může následně vést k úsporám na straně 

zdravotního i sociálního sektoru. 

Tato připomínka je zásadní. 

 
Svaz průmyslu a 
dopravy České 
republiky 

OBECNÉ PŘIPOMÍNKY 
 
Svaz průmyslu a dopravy České republiky (dále jen „SP ČR“) 
vítá záměr Ministerstva zdravotnictví implementovat změny 
ke zkvalitnění preventivní péče. S úpravami až na naše dále 
uvedená doporučení souhlasíme. Nad rámec návrhu 
předkládáme ještě další doporučení na změnu a doplnění 
vyhlášky č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách. 
 
KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY 
1. V § 2 písm. a) doporučujeme doplnit text o výskyt 

trombofilie takto: 

„a) doplnění anamnézy včetně sociální, se zaměřením na 
její změny, rizikové faktory a profesní rizika; v rodinné 
anamnéze je zvláštní důraz kladen na výskyt 
kardiovaskulárních a plicních onemocnění, výskyt 
hypertenze, diabetes mellitus, poruchy metabolizmu tuků a 
nádorových onemocnění, a na výskyt závislostí a 
trombofilie,“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konkrétní připomínka č. 1  
Nepřijato. Výskyt trombofilie v rodinné anamnéze 
nebude většina pacientů schopna určit; pro doporučení, 
event. nasazení preventivních opatření postačuje lékaři 
zjištění již uvedených nemocí a objektivní vyšetření 
pacienta.  
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Tato připomínka je doporučující. 
 
2. V § 2 písm. c) doporučujeme doplnit do prohlídky sono 

prsů při pozitivním RA od 25 let takto: 

„c) kompletní fyzikální vyšetření včetně změření krevního 
tlaku, zjištění indexu tělesné hmotnosti a orientačního 
vyšetření zraku a sluchu; součástí všeobecné preventivní 
prohlídky je v rámci onkologické prevence zhodnocení 
rizik z hlediska anamnézy rodinné, osobní a pracovní, 
vyšetření kůže a u zjištěného podezření na riziko vyšetření 
per rectum, u mužů při pozitivní rodinné anamnéze nebo 
při přítomnosti jiných rizikových faktorů klinické vyšetření 
varlat, u žen od 25 let věku při pozitivní rodinné anamnéze 
na dědičný nebo familiární výskyt zhoubného nádoru prsu 
nebo přítomnosti jiných rizikových faktorů klinické 
vyšetření prsů, a to spolu s poučením o samovyšetřování a 
doporučením sono prsů,“ 
Tato připomínka je doporučující. 

 
3. V § 2 písm. e) bodu 2 doporučujeme doplnit preventivní 

vyšetření mezi 30. a 40. rokem věku ve dvouletých 
intervalech u metabolického syndromu takto: 

„2. laboratorní vyšetření glykemie při první všeobecné 
preventivní prohlídce po ukončení péče u poskytovatele v 
oboru praktický lékař pro děti a dorost a dále ve 30 letech, 
mezi 30. a 40. rokem věku ve dvouletých intervalech u 
metabolického syndromu, a od 40 let věku ve dvouletých 
intervalech od posledního vyšetření, 
Tato připomínka je doporučující. 

 
4. V § 2 písm. e) bodu 3 doporučujeme zkrátit dobu mezi 

 
 
 
Konkrétní připomínka č. 2  
Nepřijato. Ženy s pozitivní RA a jinými významnými 
rizikovými faktory je třeba posuzovat individuálně, 
posoudit např. vhodnost preventivního sledování 
v mammologické ambulanci. Je na posuzujícím lékaři, 
zda bude indikovat UZV prsů.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konkrétní připomínka č. 3  
Nepřijato. Pacient s metabolickým syndromem by měl 
být sledován lékařem pravidelně a pokud možno i léčen. 
Není třeba určovat frekvenci preventivních prohlídek u 
vyšetření, která by u něj měla probíhat v závislosti na 
léčbě a jejích výsledcích. 
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vyšetřeními ze čtyř na 2 roky takto: 

„3. vyšetření EKG ve 40 letech věku, dále pak ve 
čtyřletých intervalech,“ 
Tato připomínka je doporučující. 

 
5. V § 2 písm. e) doporučujeme doplnit bod 7. týkající se 

preventivního vyšetření PSA u mužů od 50 let věku každé 
dva roky. 

Tato připomínka je doporučující. 
 
6. V § 7 v uvozovací části věty doporučujeme zkrátit dobu od 

provedení poslední gynekologické preventivní prohlídky z 
11 na 10 měsíců. 

Tato připomínka je doporučující. 
 
7. V § 7 písm. g) doplnit minimální roční počet vyšetření při 

nejasném výsledku takto: 

„g) palpační bimanuální vyšetření; při nejasném výsledku 
doplnění vyšetření vaginální ultrazvukovou sondou 
minimálně jednou ročně,“ 
Tato připomínka je doporučující. 

 
 

 
 
Konkrétní připomínka č. 4  
Vysvětleno. V návrhu je uveden tentýž text. 
 
 
Konkrétní připomínka č. 5  
Nepřijato. Dle vyjádření odborné společnosti není tato 
problematika dobře vyjasněna a na provádění vyšetření 
existují protichůdné názory. Takto plošné preventivní 
vyšetřování PSA se v žádné evropské zemi neprovádí. 
 
Konkrétní připomínka č. 6  
Nepřijato. Rozdíl 1 měsíce nepovažujeme za významný. 
 
 
 
 
 
Konkrétní připomínka č. 7  
Nepřijato. Frekvenci vyšetření vaginální UZV sondou 
při nejasném výsledku bimanuálního vyšetření 
ponecháváme na konkrétním lékaři, který posoudí kratší 
či delší frekvenci dle aktuálního stavu pacientky. 
 
 

V Praze dne 22. 7. 2016 

Vypracoval: Mgr. Alena Svatošová 

                   Mgr. et Mgr. Michal Švec                                                                                                                                             Podpis: 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAD5KD66E)



 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAD5KD66E)


	Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách
	Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví                         č. j. 9T27515/2016-2/LEG 9Tdne 7. 6. 2016, s termínem dodání stanovisek do 28. 6. 2016. Vyhodnocení ...



