
 
 

V. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:  

 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči 

 
Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví  č. j. 

27518/2016-2/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. 

Olomoucký kraj K Příloze vyhlášky: Nesouhlasíme se zrušením stávajícího 
bodu 12 „Stavy po suicidálním pokusu“ v části „Poskytovatel 
v oboru psychiatrie“. 
 
Doporučujeme ponechat „Stavy po suicidálním pokusu“ ve 
skupině diagnóz odůvodňující dispenzární péči Poskytovatele 

Nepřijato.  
Dle vyjádření odborné společnosti není stav po 
suicidálním pokusu z odborného hlediska diagnostickou 
kategorií a jde o symptom mnoha různých onemocnění, 
z nichž prakticky všechna jsou uvedena v navrženém 
seznamu. Např. pokud dojde k suicidálnímu pokusu při 
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v oboru psychiatrie, s tím, že by byla omezena doba 
dispenzarizace na jeden rok v případě, že nebudou důvody 
k další dispenzarizaci nebo nedojde k novému suicidálnímu 
pokusu. 
 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
doporučující. 

 

depresivní poruše, je to vždy považováno za závažné 
kritérium pro dispenzarizaci. 

UZSČR Navrhujeme doplnit Syndrom závislosti do části Poskytovatel 
v oboru dětská a dorostová psychiatrie. 
Odůvodnění: 
Tato problematika se týká nejen dospělých, ale i dětí a dorostu 
a pacienti i v tomto věku by měli být dispenzarizovaní. 
Tato připomínka je doporučující.  

Přijato. Doplněno. 

Ministerstvo 
kultury 
 

K Čl. I bodu 3 
Pouze upozorňujeme předkladatele, že vkládaný řádek č. 07 
nejspíše v důsledku administrativní chyby obsahuje slova „sy 
de la Tourette“, kde zřejmě mělo jít označení Tourettova 
syndromu, a tedy „syndrom de la Tourette“. 

 

Přijato. Upraveno. 

Ministerstvo 
financí 

Zásadní připomínka: 
Důvodovou zprávu v části 5. požadujeme doplnit o 
zhodnocení celkového dopadu do systému veřejného 
zdravotního pojištění. 

Přijato. Doplněno. 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

 Doporučující připomínky: 
1. V novelizačním bodě 1 doporučujeme v řádku 53 za 

slovo „větší“ vložit slovo „než“. Dále si dovolujeme 
upozornit na nesoulad návrhu vyhlášky s platným 
zněním s vyznačením změn, konkrétně navržené 

1. Přijato. Upraveno. 
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znění řádku 55 neodpovídá vyznačené změně 
v platném znění. 
 

2. V čl. II návrhu vyhlášky doporučujeme slovo „dne“ 
nahradit slovem „dnem“. Současně upozorňujeme, že 
text nadpisu se píše tučně malými písmeny s velkým 
počátečním písmenem. 

 
 
 
 
2. Přijato. Upraveno. 

Ministerstvo 
vnitra 

V návrhu vyhlášky čl. I, bod 1, řádek 55, se hovoří o 
„přechodné mozkové příhodě“, ale ve vyhlášce s 
vyznačenými změnami se píše o „přechodné mozkové 
ischemii“. Je třeba sjednotit. 

Přijato. Upraveno.  
 

 

V Praze dne 22. 7. 2016 

Vypracoval: Mgr. Alena Svatošová 

                   Mgr. et Mgr. Michal Švec                                                                                                                                              Podpis: 
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