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III. 
 

 
 ODŮVODNĚNÍ 

 

A. OBECNÁ ČÁST 
 
Název: 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální 
požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského 
zdravotnického povolání, ve znění pozdějších předpisů.  
Návrh vyhlášky, je v souladu se zákonným zmocněním v ustanovení § 90 odst. 2 písm. d) 
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.). 
Podle uvedeného zmocnění má Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy, které na základě vydaného předchozího souhlasu (stanoviska) 
Ministerstva zdravotnictví akredituje studijní a vzdělávací programy nelékařských 
zdravotnických povolání, stanovit vyhláškou minimální požadavky na studijní programy 
k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání.  
 
K návrhu novely vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví 
minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu 
nelékařského zdravotnického povolání, není zpracována závěrečná zpráva o zhodnocení 
dopadů regulace (RIA). Závěrečné zpráva hodnocení dopadu (RIA) nebyla zpracována na 
základě schválení v rámci Plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 
2017.  
 
 
I. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů 
Navrhovaná právní úprava je zpracována ve formě novely stávající vyhlášky č. 39/2005 Sb., 
kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti 
k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, která nabyla účinnosti dne 11. 1. 2005 
a byla novelizována vyhláškou č. 129/2010 Sb. a č. 3/2016 Sb. Zpracování předložené novely 
vyhlášky je nezbytné, a to především z důvodu novelizace zákona č. 96/2004 Sb. provedené 
zákonem č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon 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. 
 
Záměrem předkladatele je vyhlášku č. 39/2005 Sb. uvést do souladu se změnami zákona 
o nelékařských zdravotnických povoláních tak, aby její znění odpovídalo zákonné úpravě. 
Jiné než legislativní řešení s ohledem na výše uvedené nepřichází v úvahu.  
 
Zejména jde o provedení změn navazujících na nové ustanovení zákona č. 96/2004 Sb., 
konkrétně § 5a (odborná způsobilost k výkonu povolání dětské sestry), § 21b (odborná 
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způsobilost k výkonu povolání praktické sestry), § 21c (odborná způsobilost k výkonu 
povolání behaviorálního analytika), § 29 (odborná způsobilost k výkonu povolání asistent 
behaviorálního analytika), § 29a (odborná způsobilost k výkonu povolání behaviorálního 
technika) a dále na novelizovaná znění ustanovení § 6 (odborná způsobilost k výkonu 
povolání porodní asistentky), § 7 (odborná způsobilost k výkonu povolání 
ergoterapeuta),  § 14 (odborná způsobilost k výkonu povolání ortotik-protetik), § 16 (odborná 
způsobilost k výkonu povolání zubního technika), § 23 (odborná způsobilost k výkonu 
povolání logopeda ve zdravotnictví a specializovaná způsobilost k výkonu povolání 
klinického logopeda) § 24 (odborná způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta 
a specializovaná způsobilost k výkonu povolání odborného fyzioterapeuta), § 26 (odborná 
způsobilost k výkonu povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě 
léčivých přípravků), § 36 (odborná způsobilost k výkonu povolání ošetřovatele), § 37 
(odborná způsobilost k výkonu povolání maséra ve zdravotnictví nebo nevidomého 
a slabozrakého ve zdravotnictví), § 40 (odborná způsobilost k výkonu povolání řidiče 
zdravotnické dopravní služby), a zrušená ustanovení § 20a (odborná způsobilost k výkonu 
povolání biotechnického asistenta) a § 34 (odborná způsobilost k výkonu povolání 
dezinfektora). 
 
Některá ustanovení je nutné sjednotit se stávajícím zněním zákona č. 96/2004 Sb., tj. se 
současnými podmínkami získávání způsobilosti k výkonu příslušného zdravotnického 
povolání. Jedná se zejména o úpravy v ustanoveních upravující minimální požadavky 
pro získání odborné způsobilosti k výkonu povolání Asistent ochrany a podpory veřejného 
zdraví, Adiktolog, Zrakový terapeut, Sanitář. Dále dochází ke změně označení některých 
profesí, konkrétně v § 12 (Asistent ochrany veřejného zdraví) a § 27 (Odborný 
pracovník  v ochraně veřejného zdraví) neodpovídají označením profesí v dnes platném 
zákoně. 
Některé úpravy spočívají pouze v legislativně-technické a jazykové úpravě. 
 
Návrh úpravy § 41 vyhlášky č. 39/2005 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 již není sanitář zákonem rozlišován podle škály zaměření. 
 
Dále se navrhuje nad rámec harmonizace vyhlášky s úpravou provedenou novelou zákona 
č. 96/2004 Sb. provést i legislativně technické úpravy v návaznosti na zajištění souladu  
s jinými právními předpisy, které po účinnosti vyhlášky č. 39/2005 Sb. nabyly  platnosti a 
účinnosti. Např. terminologií vyhláška neodpovídá terminologii užívané v souvisejících 
právních předpisech, např. zákonu č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách 
jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.                                
 
Návrh je v souladu s právem Evropské unie.  
 
 
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 v ustanovení § 90 odst. 2 písm. d) tohoto zákona.   
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Navrhovaná právní úprava směřuje k provedení § 90 odst. 2 písm. d) zákona č. 96/2004 Sb. 
Změny požadavků na vzdělávací programy vycházejí ze změn u některých nelékařských 
povolání, a to zejména následujících ustanovení zákona o nelékařských zdravotnických 
povoláních:  
§ 5a - kvalifikace dětské sestry již přímo po získání odborné způsobilosti,  
§ 6 odst. 2 - úprava definice obsahu povolání porodní asistentky, 
§ 7 odst. 2 – změny v definici obsahu povolání ergoterapeuta, 
§ 14 odst. 1 - úprava podmínek získávání odborné způsobilosti k výkonu povolání ortotika-
protetika, 
§ 16 odst. 1 - úprava podmínek získávání odborné způsobilosti k výkonu povolání zubního 
technika, 
§ 20a – povolání biotechnického asistenta  
§ 21b - výkon povolání praktické sestry (dříve zdravotnického asistenta) bez odborného 
dohledu, 
§ 21c- doplnění nové zdravotnické profese „behaviorální analytik“ a podmínky získávání 
odborné způsobilosti k výkonu tohoto povolání, 
§ 23 - doplnění nové zdravotnické profese „Logoped ve zdravotnictví“ a podmínky získávání 
odborné způsobilosti k výkonu tohoto povolání, 
§ 24  - úprava podmínek získávání odborné způsobilosti k výkonu povolání fyzioterapeuta, 
ukotvení, ukotvení fyzioterapeuta se specializovanou způsobilostí včetně podmínek získávání 
specializované způsobilosti, 
§ 26 - úprava podmínek získávání odborné způsobilosti k výkonu povolání odborného 
pracovníka v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků, 
§ 29 - doplnění nové zdravotnické profese „asistent behaviorálního analytika“ a podmínky 
získávání odborné způsobilosti k výkonu tohoto povolání, 
§ 29a - doplnění nové zdravotnické profese „behaviorální technik“ a podmínky získávání 
odborné způsobilosti k výkonu tohoto povolání, 
§ 34 – povolání dezinfektor, 
§ 36 - úprava definice povolání ošetřovatele, 
§ 37 – změna názvu povolání maséra a úprava podmínek získávání odborné způsobilosti 
k výkonu tohoto povolání, 
§ 40 – změna názvu povolání řidiče dopravy nemocných, 
§ 42 – sjednocení vzdělávání do jediného akreditovaného kvalifikačního kurzu novelou 
zákona č. 105/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb.;  zákon č. 96/2004 Sb. nadále 
nerozlišuje sanitáře podle škály zaměření. 
 
Navrhovaná právní úprava je plně v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb., 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 vyhlášky č. 39/2005 Sb., kterou se 
stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu 
nelékařského zdravotnického povolání, s ustanoveními novelizované směrnice 2013/55/EU, 
kterou jsou členské státy Evropské unie povinny v souladu s čl. 3 odst. 1 zavést do svých 
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právních norem do 18. 1. 2016, bylo provedeno vyhláškou č. 3/2016 Sb., kterou se mění 
vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy 
k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání.  
Návrh této novely se dotýká čl. 37 odst. 7 směrnice 2005/36/ES. Návrhem této novely 
vyhlášky se upravují minimální požadavky na studijní programy k získání odborné 
způsobilosti všeobecné sestry a porodní asistentky.   
Návrh novely je plně slučitelný s právem EU a s obecnými právními zásadami práva EU.  
 
 
IV. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
Platný právní stav dostatečným způsobem nereflektuje změny zákona č. 96/2004 Sb. vyvolané 
jeho novelizací. Především poslední novelou provedenou zákonem č. 201/2017 Sb. 
Zejména nové ustanovení § 5a zákona č. 96/2004 Sb. upravuje povolání dětské sestry jako 
povolání s odbornou způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání. Podle současné právní 
úpravy je dětská sestra povoláním všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí v oboru 
Ošetřovatelská péče v pediatrii) a rozsah a obsah vzdělávání (tj. minimální požadavky 
na vzdělávací program, teoretické znalosti a praktické dovednosti, popřípadě další požadavky 
pro získání specializované způsobilosti) jsou nyní stanoveny vzdělávacím programem pro 
získání specializované způsobilosti navazující na odbornou způsobilost všeobecné sestry 
zveřejněným ve Věstníku ministerstva. 
 
Nové ustanovení § 21b ukotvuje povolání praktické sestry, která bude poskytovat bez 
odborného dohledu v rámci ošetřovatelské péče určité činnosti stanovené vyhláškou  
o činnostech. Nyní absolventi středoškolského oboru mohou poskytovat ošetřovatelskou péči 
pouze pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo porodní asistentky. Pouze činnosti 
ošetřovatelské péče spojené se sebeobsluhou a uspokojováním základních potřeb pacienta 
mohli dosud poskytovat bez odborného dohledu.  
 
Dále jsou novelou zákona o nelékařských zdravotnických povoláních ustanoveny nové 
profese, a to behaviorální analytik, asistent behaviorálního analytika a behaviorální technik.  
Pro tato povolání je nutné stanovit minimální požadavky na programy k získání odborné 
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání. 
 
Novelou zákona č. 96/2004 Sb. se některá povolání zrušují (např. biotechnický asistent, 
laboratorní pracovník). U některých povolání se ukončuje kvalifikační příprava formou 
akreditovaného kvalifikačního kurzu (v případě povolání dezinfektor), akreditovaného 
vzdělávacího programu na vyšších odborných školách (v případě povolání ortotik-protetik), 
bakalářského studijního programu na vysoké škole (v případě povolání zubní technik).   
Novelou zákona č. 96/2004 Sb. se upravovaly názvy (označení) některých povolání. 
  
Taktéž vyhláška č. 39/2005 Sb. zcela dosud nereflektovala 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 vyvstala potřeba novelizace 
vyhlášky č. 39/2005 Sb.  
 
V. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet a ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
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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 navazuje na novelu zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, 
ve znění pozdějších předpisů, v jejímž odůvodnění byly finanční dopady vyjádřeny. 
Hodnocené dopady nebude mít vyhláška sama o sobě, ale již novela zákona č. 96/2004 Sb.   
Další případné dopady lze předpokládat z provázanosti výkonu zdravotnického povolání na 
nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, které bude 
taktéž nutné upravit v návaznosti na novelu zákona o nelékařských zdravotnických 
povoláních. 
 
V souvislosti s přijetím navrhované právní úpravy není předpokládán dopad na podnikatelské 
prostředí České republiky.  
 
Předkládaný návrh nepředpokládá sociální dopady ani dopady na životní prostředí. 
Navrhovaná právní úprava nebude mít rovněž negativní dopad na rodiny, na specifické 
skupiny obyvatel. 
 
 
VI. 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. 
 
 
VII. 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.  
 
 
VIII. Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 
Nepředpokládá se zvýšení korupčních rizik, neboť navrhovaná právní úprava do této oblasti 
nezasahuje.  
 
 
IX. 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 bodu 1 (§ 2) 
Slovo „jakost“ se nahrazuje slovem „kvality“. Aktuálně je akreditace zdravotnických 
laboratoří prováděna podle normy ČSN EN ISO 15198:2013 Zdravotnické laboratoře - 
Požadavky na kvalitu a způsobilost. Požadavky této normy jsou upřesněny v dokumentu 
MPA 10-02-13, metodický pokyn "K aplikaci ČSN EN ISO 15189:2013 v akreditačním 
systému České republiky". 
 
K bodům 2 až 4 a 10 (§ 3) 
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Návrh nového ustanovení písmene h), které upravuje další žádoucí znalosti a dovednosti 
získané po absolvování kvalifikační přípravy zdravotnických pracovníků 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. Navrhovanou úpravou se má docílit dosažení získání znalostí a 
dovedností v oblasti bezpečného a kvalitního poskytování zdravotních služeb, aby zdravotní 
péče byla poskytována na náležité odborné a bezpečné úrovni. Ačkoliv se informace 
o výskytu rizik při poskytování zdravotních služeb v literatuře objevují již od poloviny 
minulého století, nejsou zdravotničtí pracovníci v ČR systematicky vzdělávání ani o etiologii 
pochybení ani o možných preventivních opatřeních. Stejně tak chybí byť minimální 
systematické a koordinované vzdělávání v oblasti managementu kvality. Existují pouze cílené 
semináře, kurzy a školení v oblasti celoživotního vzdělávání, toto jsou obvykle akce cílené 
na osoby, které se Managementu kvality a rizik věnují profesionálně, nikoli na širší 
„zdravotnickou veřejnost“. Vzdělávání v bezpečnosti a kvality poskytované zdravotní péče 
bude zaměřeno zejména na oblast bezpečí pacienta, bezpečí při podávání léčiv, bezpečí 
prostředí, dále oblast nežádoucích událostí a prevence a kontroly infekcí ve zdravotnických 
zařízeních.  
Toto ustanovení je transpozicí směrnice 2005/36/ES, pokud jde o povolání všeobecná 
sestra.  
 
Ustanovení je dále nově doplněno o skutečnost, že k získání odborné způsobilosti k výkonu 
nelékařského zdravotnického povolání je nezbytné získání znalostí a dovedností v komunikaci 
s pacientem a jeho blízkými, k individuálnímu přístupu s ohledem na individualitu, zdravotní 
stav, specifika pacienta či klienta. Důvodem pro toto doplnění je snaha o zajištění lepší 
a efektivnější komunikace a porozumění mezi ošetřujícím zdravotnickým pracovníkem 
a pacientem a jeho blízkými (resp. rodinou), zlepšení přístupu zdravotnických pracovníků 
k lidem např. se znevýhodněním, k nemocným v kritickém stavu, k umírajícím.  
Toto ustanovení je transpozicí směrnice 2005/36/ES, pokud jde o povolání všeobecná 
sestra.  
  
V návaznosti na ukotvení problematiky komunikace v § 3 (ustanovení minimálních 
požadavků je společné a vztahuje se na všechny programy k získání odborné způsobilosti  
k výkonu nelékařských zdravotnických povoláních) se vypouští právní úprava týkající se 
problematiky komunikace dosud speciálně ukotvená v příslušných ustanoveních, jde o tyto 
profese: povolání zdravotní laborant (§ 8), dentální hygienistka (§ 16), adiktolog (§ 20a), 
ošetřovatel (§ 35), masér ve zdravotnictví a nevidomý a slabozraký masér ve zdravotnictví 
(§ 36), zubní instrumentářka (§ 38) a řidič zdravotnické dopravní služby (§ 39).  
 
V § 3 odstavci 5 je provedena legislativně technická úprava navazující na změny terminologie 
vyplývající ze zákona č. 372/2011 Sb. a ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 108/2006 Sb.).  
 
K bodům 5 až 8 (§ 4) 
Do studijního/vzdělávacího programu všeobecné sestry se nově zařazuje chybějící, ale dnes 
běžně vyučovaný předmět k získání základů latinského jazyka (latinské gramatiky a řecko-
latinských medicínských termínů). Základní znalosti odborné latiny výrazně napomáhají 
pochopení odborného zdravotnického jazykového projevu a jsou potřebné pro studium 
odborných předmětů a pro výkon budoucího zdravotnického povolání. Taktéž se doplňuje 
absentující předmět klinické propedeutiky, ve kterém jsou studenti seznamování s technikou 
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fyzikálního vyšetření a s hodnocením celkového zdravotního stavu člověka, včetně 
rozpoznávání příznaků signalizujících odchylky od zdravého vývoje, dále s moderními 
diagnostickými a vyšetřovacími metodami v klinických oborech medicíny, učí se 
symptomatologii systémových onemocnění. Do studijního /vzdělávacího programu všeobecné 
sestry se zařazuje absentující vzdělávání v hematologii. Dále se na základě požadavků 
odborné veřejnosti doplňují do demonstrativního výčtu medicínských oborů obory ortopedie a 
traumatologie pohybového ústrojí, neurologie, onkologie a hematoonkologie, 
otorinolaryngologie, oftalmologie, dermatovenerologie, infekční lékařství.  
Fyzioterapie je nahrazena pojmem léčebně rehabilitační péče. Všeobecná sestra na rozdíl 
od fyzioterapeuta je připravována pouze k některým činnostem v rámci léčebně rehabilitační 
péče, tj. např. polohování, pasivní a aktivní cvičení, dechová diagnostika, včasná mobilizace, 
nácvik soběstačnosti.  
 
Vzhledem k   doplnění tématiky kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče ustanovení § 3 
odst. 2, se tato tématika vypouští u všeobecné sestry. V ustanovení § 3 jsou stanoveny 
minimální požadavky na programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského 
zdravotnického povolání, včetně všeobecné sestry. 
 
V návaznosti na úpravy provedené § 4 odstavec  3 písm. a), tj. teoretická výuka, se upravuje i 
§ 4 odstavec 3 písm. b), tj. praktické vyučování, a do demonstrativního výčtu medicínských 
oborů se doplňují obory ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, neurologie, onkologie 
a hematoonkologie, otorinolaryngologie, oftalmologie, dermatovenerologie, infekční 
lékařství.  
 
K bodu 9 (§ 4a) 
V návaznosti na novelu zákona č. 96/2004 Sb. a přesunutí přípravy na výkon povolání dětské 
sestry ze specializačního vzdělávání do kvalifikačního studia, které bude probíhat na vyšší 
zdravotnické škole nebo v akreditovaném bakalářském studijním oboru se stanovuje obsahová 
náplň teoretického a praktického vyučování při studiu, jímž se získává odborná způsobilost 
k výkonu povolání dětská sestra.  
 
K bodům 9 až 16 (§ 5) 
Obdobně jako u všeobecné sestry nebo dětské sestry se za minimální požadavek obsahu 
přípravy na výkon povolání porodní asistentky ustanovuje získání potřebných základů 
latinského jazyka a znalostí a dovedností v klinické propedeutice. Tyto předměty jsou dnes 
běžně součástí kvalifikační přípravy na výkon povolání porodní asistentky, nicméně 
ve vyhlášce o  minimálních požadavcích tato úprava absentuje. Do obsahu teoretického 
vzdělávání porodní asistentky se nově zařazuje chybějící výuka v interním lékařství, chirurgii 
a k paliativní péči. Jednak tento požadavek vyplývá ze samotné směrnice 2005/36/ES 
o uznávání odborných kvalifikací a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci 
prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“), 
kterou se upravují minimální požadavky na studijní programy, jejichž úspěšným 
absolvováním se mj. získává odborná způsobilost k výkonu povolání porodní asistentky, 
a kterou je stanoven požadavek seznámení se s péčí v oblasti vnitřního lékařství a chirurgie. 
Seznámení zahrnuje teoretickou výuku a klinickou praxi. Tak jde i o požadavek vzdělavatelů 
a odborné zdravotnické veřejnosti. Věk rodiček stoupá, s věkem se přidávají i další zdravotní 
potíže, například vysoký krevní tlak, a je žádoucí, aby porodní asistentky měly potřebné 
znalosti a dovednosti o symptomatologii systémových onemocnění a v péči o ženy 
s chronickým onemocněním. Doplnění znalostí a dovedností z paliativní péče provedeno 
v souvislosti s provedenou novelou zákona č. 96/2004 Sb., kterou se zpřesňuje definice 
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povolání porodní asistentky o poskytování paliativní péče. V dnešní době je obvyklé, že 
porodní asistentka poskytuje paliativní péči těhotné i nedělce a dále na gynekologických 
odděleních i ženám s gynekologickým nádorovým onemocněním. Poskytování paliativní péče 
v českém prostředí stále činí problémy, proto je  i u porodní asistentky vhodné výuku v této 
oblasti zdůraznit tak, aby studenti v kvalifikačním studiu skutečně získali znalosti a 
dovednosti v paliativní péči a mohli je samostatně a správně uplatnit i při péči o umírající 
pacienty a jejich blízké. To následně zvýší kvalitu poskytované péče těmto pacientům. 
 
Dále se vzhledem k  úpravě v § 3 odst. 2, v němž se doplňuje tématika kvality a bezpečí 
poskytované zdravotní péče, se tato tématika speciálně upravena v ustanovení § 5 vypouští.  
V ustanovení § 3 jsou stanoveny minimální požadavky společné a vztahující se na všechny 
programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povoláních, 
včetně porodní asistentky, pokud není stanoveno jinak (kvalifikační příprava v bezpečnosti a 
kvality poskytované zdravotní péče se týká povolání, jež jsou oprávněna k výkonu povolání 
bez odborného dohledu). 
 
V návaznosti na definici povolání porodní asistentky v zákoně o nelékařských zdravotnických 
povoláních, kde je vymezen rozsah péče o dítě pouze na novorozence, předkladatel tuto 
úpravu navrhuje z ustanovení § 5 vypustit.  Této věcné změny je dosaženo vypuštěním slova 
„kojenec“.  Tato úprava není v rozporu s právem EU, konkrétně se směrnicí 2005/36/ES, 
která ustanovuje také pouze péči o novorozence.  
 
K bodům 17 a 18 (§ 6) 
Doplnění výčtu požadovaných znalostí o oblast paliativní péče je provedeno v souvislosti 
s  novelou zákona č. 96/2004 Sb., kterou se zpřesňuje definice povolání ergoterapeuta 
o poskytování paliativní péče. 
 
Dále se nad rámec harmonizace vyhlášky s úpravou provedenou novelou zákona č. 96/2004 
Sb. do minimálních požadavků na studijní program, jehož absolvováním se získává odborná 
způsobilost ergoterapeuta, doplňuje oblast komunikačních technologií. V rámci předmětu 
využití komunikačních technologií v ergoterapii by měli být studenti seznámeni s využitím 
těchto moderních technologií pro podporu soběstačnosti, společenského a pracovního 
uplatnění osob se zdravotním postižením. 
 
Komunikace v rámci ergoterapeutického působení se studenti učí zejména v předmětu 
psychologie a léčebných ergoterapetických postupech ve vztahu k psychosociálnímu přístupu. 
Získání znalostí a dovedností v komunikaci s pacientem a jeho blízkými je ukotveno 
ustanovení § 3, které je společné pro všechny programy k získání odborné způsobilosti 
k výkonu nelékařských zdravotnických povolání. 
 
 
K bodům 19 až 21 (§ 8) 
Doplnění cytologie reaguje na požadavky odborníků z praxe, kteří apelují, že příprava 
na výkon povolání zdravotního laboranta musí obsahovat též laboratorní obor cytologie, kde 
zdravotní laborant s odbornou způsobilostí má taktéž své uplatnění.  
 
 
K bodům 22 až 24 (§ 9) 
Legislativně technická úprava je zpracována k úplnému provedení ustanovení § 10 zákona 
č. 96/2004 Sb., v němž jednou z možností, jak získat způsobilost k výkonu povolání 
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zdravotně-sociálního pracovníka, je absolvování akreditovaného zdravotnického bakalářského 
nebo magisterského studijního oboru sociálního zaměření. Vzhledem k mezeře v dosavadní 
právní úpravě vyhlášky č. 39/2005 Sb., kdy tato možnost kvalifikační přípravy na výkon 
povolání zdravotně-sociálního pracovníka nebyla ukotvena, se doplňuje text vyhlášky v § 9 
odstavce 1 o tento způsob přípravy.  
 
Dále se nad rámec harmonizace vyhlášky s úpravou provedenou novelou zákona č. 96/2004 
Sb. do minimálních požadavků na studijní program, jehož absolvováním se získává odborná 
způsobilost zdravotně-sociálního pracovníka, doplňuje vzdělávání v oboru léčebná 
rehabilitace. Tento obor je právě nejčastěji na pomezí přechodu do sociálního prostředí a je to 
obor s významně funkčním pohledem na dovednosti a funkční závislost pacienta či klienta - 
proto seznámení s funkčními principy oboru, s funkčními hodnotícími testy apod. považujeme 
pro práci zdravotně sociálního pracovníka za významnou součást jeho cílené práce s klientem 
- pacientem a to jak v rovině teoretické, tak v rovině praktické. 
 
V odstavci 3 písm. b) je provedena legislativně technická úprava navazující na změny 
terminologie vyplývající zejména ze zákona č. 372/2011 Sb.  
 
K bodu 25 (§ 11) 
V odstavci 3 písm. b) je provedena legislativně technická úprava navazující na změny 
terminologie vyplývající ze zákona č. 372/2011 Sb.  
 
K bodům 26 až 34 (§ 12)  
V návaznosti na zákon o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a označení 
profese v zákoně č. 96/2004 Sb. je provedena legislativně technická úprava ve smyslu sladění 
označení profese ve vyhlášce o minimálních požadavcích se zákonem č. 96/2004 Sb. 
Za slovem „ochrany“ v označení profese se doplňují slova „a podpory“.  
 
Ustanovení § 12 v odstavci 1 se doplňuje tak, aby jeho znění bylo v souladu s  ustanovením 
§ 13 zákona č. 96/2004 Sb., který upravuje více než jednu možnost získání odborné 
způsobilosti asistenta ochrany a podpory veřejného zdraví.  Legislativně technická úprava se 
týká doplnění způsobilosti cestou absolvování akreditovaného studijního programu 
a vzdělávacího programu kurzu nebo akreditovaného vzdělávacího programu a vzdělávacího 
programu kurzu a to podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 96/2004 Sb. 
V návaznosti na úpravy v odstavci 1, kdy se doplňují další možné způsoby kvalifikační 
přípravy, včetně vzdělávacího programu kurzu, se provádí legislativně technické úpravy.  
 
K bodům 35 až 37 (§ 13) 
Z ustanovení odstavce 1 se v návaznosti na novelu zákona č. 96/2004 Sb., kterou se ukončuje 
příprava na povolání ortotika-protetika na vyšších odborných školách, vypouští slova 
„akreditovaného vzdělávacího programu“. Kvalifikační příprava v tomto oboru bude možná 
pouze v akreditovaném zdravotnickém bakalářském studijním programu. 
V návaznosti na úpravy v odstavci 1 se provádí legislativně technické úpravy v odstavci 2 a 3. 
 
K bodům 38 až 40 (§ 14) 
Úvodní ustanovení § 14 odstavec 3 se legislativně technicky slaďuje s ustanovením  odstavce 
1, ve kterém je uveden dvojí způsob kvalifikační přípravy na výkon povolání nutričního 
terapeuta, tj. absolvování akreditovaného studijního programu nebo akreditovaného 
vzdělávacího programu. 
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V § 14 odstavci 3 písm. b) provedena legislativně technická úprava navazující na změny 
terminologie vyplývající ze zákona č. 372/2011 Sb. a ze zákona č. 108/2006 Sb. Další upravy 
navazují na novelu vyhlášky č. 107/2005  Sb., o školním stravování provedenou vyhláškou č. 
2010/2017 Sb., kdy nutriční terapeut může schvalovat dietní stravování provozovatelům 
stravovacích služeb, se doplňuje do výčtu zařízení, kde má odborná praktická příprava 
probíhat taktéž zařízení školního stravování. 
 
K bodům 41 až 45 (§ 15) 
Z ustanovení odstavce 1 se v návaznosti na novelu zákona č. 96/2004 Sb., kterou se ukončuje 
příprava na povolání zubního technika v bakalářském programu na vysoké škole, vypouští 
slova „akreditovaného studijního programu nebo“. Kvalifikační příprava v tomto oboru bude 
možná pouze v akreditovaném zdravotnickém vzdělávacím programu. 
V návaznosti na úpravy v odstavci 1 se provádí legislativně technické úpravy v odstavci 2 a 3. 
 
K úplnému provedení ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění poslední 
novely, se mezi minimální požadavky doplňuje i oblast úprav všech druhů stomatologických 
výrobků, aby k této činnosti student připravující se na povolání zubního technika získal 
příslušné teoretické znalosti a praktické dovednosti.   
 
K bodům 46 a 47 (§ 16) 
V odstavci 3 písm. b) provedena legislativně technická úprava navazující na změny 
terminologie vyplývající ze zákona č. 372/2011 Sb.  
 
K bodu 48 (§ 17) 
V souvislosti se způsobilostí zdravotnického záchranáře vykonávat taktéž povolání praktické 
sestry, jímž je poskytování ošetřovatelské péče bez odborného dohledu a podíl ve spolupráci 
s lékařem a zubním lékařem na preventivní, léčebné, rehabilitační, paliativní, neodkladné, 
diagnostické a dispenzární péči, se upravují minimální požadavky na obsah teoretického 
a praktického vzdělávání zdravotnického záchranáře. Současný obsah vzdělávání byl nastaven 
především na získávání znalostí a dovedností specifické ošetřovatelské péče 
na úseků přednemocniční neodkladné péče. De lege  ferenda je vhodné tento nedostatek odstranit 
a připravit zdravotnického záchranáře i na poskytování základní ošetřovatelské péče, 
např. provádění některých činností v rámci poskytování léčebně rehabilitační péče, na 
pracovištích akutní lůžkové péče standardní.  
 
K bodu 49 (§18) 
V odstavci 3 písm. b) provedena legislativně technická úprava navazující na změny 
terminologie vyplývající ze zákona č. 372/2011 Sb.  
 
K bodu 50 (§ 19a) 
Ustanovení § 19a se vypouští v návaznosti na zrušení § 20a (zrušení povolání biotechnického 
asistenta) v novele zákona č. 96/2004 Sb.  
 
K bodu 51 (§ 20) 
Do studijního a vzdělávacího programu radiologického technika se zařazuje chybějící oblast 
intervenční radiologie. V odstavci 3 písm. c) provedena legislativně technická úprava 
navazující na změny terminologie vyplývající ze zákona č. 372/2011 Sb.  
 
K bodům 52 až 55 (§ 20a) 
Úpravy § 20a v odst. 1 jsou provedeny v návaznosti na v současnosti jediný možný způsob 
získání způsobilosti k výkonu povolání adiktologa, a to přípravou v akreditovaném 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNASFG7M8X)



 

11 
 

zdravotnickém bakalářském studiu. Způsoby získání odborné způsobilosti absolvováním 
akreditovaného vzdělávacího programu (studium na vyšší odborné škole) a vzdělávacího 
programu kurzu (akreditovaný kvalifikační kurz) nebo absolvováním akreditovaného 
studijního programu (studium v bakalářském programu) a vzdělávacího programu kurzu 
(akreditovaný kvalifikační kurz) nebo absolvováním vzdělávacího programu kurzu 
(akreditovaný kvalifikační kurz) po získání odborné způsobilosti všeobecné sestry jsou 
způsoby, které sice byly v minulosti možné, ale v současné době již účelu ustanovení bylo 
dosaženo, a je tudíž obsoletní.   
 
Slovo „zdravotnického“ se vypouští z důvodu zavedené systematiky celého prováděcího 
předpisu. Akreditovaným studijním programem se s odkazem na ustanovení § 2 písm. a) této 
vyhlášky rozumí akreditovaný studijní program uskutečňovaný vysokou školou, k jehož 
uskutečňování vysoká škola získala podle zákona o vysokých školách buďto souhlasné 
stanovisko Ministerstva zdravotnictví, že absolventi daného oboru uskutečňovaného na 
základě akreditace studijního programu budou připraveni odpovídajícím způsobem k výkonu 
regulovaného zdravotnického povolání nebo povolení Ministerstva zdravotnictví na základě 
oprávnění vyplývajícího z institucionální akreditace vydávané v případě, že absolventi daného 
oboru uskutečňovaného na základě institucionální akreditace budou připraveni odpovídajícím 
způsobem k výkonu regulovaného zdravotnického povolání.  
 
Ustanovení § 20a odstavec 4 se v návaznosti na úpravy v odstavci 1 vypouští.  
 
K bodu 56 (§ 20b) 
V návaznosti na novelu zákona č. 96/2004 Sb. a ukotvení profese behaviorálního analytika se 
v § 20b do vyhlášky o minimálních požadavcích na studijní programy doplňují minimální 
požadavky na vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu, jehož absolvováním 
se po absolvování akreditovaného magisterského studia v oblasti vzdělávání psychologie nebo 
neučitelská pedagogika (jedná se studijní programy pedagogika, vychovatelství, speciální 
pedagogika, andragogika, pedagogika volného času, sociální pedagogika, logopedie) získává 
odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání behaviorálního analytika. 
  
K bodu 56 (§ 20c) 
Ustanovení § 20c reaguje na změnu zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, která 
ukotvuje povolání praktické sestry. Dosud šlo o povolání zdravotnický asistent. Praktická 
sestra bude oprávněna vykonávat své povolání bez odborného dohledu. V návaznosti 
na stanovení rozsahu péče (činností) ve vyhlášce č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických 
pracovníků a jiných odborných pracovníků, jejíž novela je v současné době také 
v legislativním procesu (po mezirezortním připomínkovém řízení), vymezují se touto novelou 
vyhlášky č. 39/2005 Sb. minimální požadavky na školní vzdělávací program praktická sestra.  
 
K bodu 57 (§ 21)  
Je provedena legislativně technická úprava navazující na změny terminologie vyplývající 
ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
 
K bodům 58 až 65 (§ 22) 
Novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních ukotvila povolání Logoped 
ve zdravotnictví a v návaznosti na tuto změnu se upravuje nadpis, jenž nově zní Logoped 
ve zdravotnictví a klinický logoped tak, aby byl v souladu s novelizovaným zákonem.  
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Taktéž se v návaznosti na novelu zákona č. 96/2004 Sb., která nově upravuje profesi Logoped 
ve zdravotnictví a podmínky získávání odborné způsobilosti k výkonu povolání logoped 
ve zdravotnictví, provádí změny v ustanovení § 22. Je doplněna kvalifikační příprava 
pro získání odborné způsobilosti pro výkon povolání logoped ve zdravotnictví. Ta se získává 
absolvováním kvalifikačního kurzu po absolvování akreditovaného magisterského studijního 
oboru speciální pedagogika se státní závěrečnou zkouškou z logopedie a surdopedie 
navazujícího na absolvování akreditovaného bakalářského studijního oboru speciální 
pedagogika se státní závěrečnou zkouškou z logopedie a surdopedie.   
 
Dále v návaznosti na připravovanou novelu vyhlášky o činnostech zdravotnických pracovníků 
a jiných odborných pracovníků (nyní po mezirezortním připomínkovém řízení), do které se 
doplňuje podíl logopeda ve zdravotnictví či klinického logopeda na diagnostice, léčbě, 
rehabilitaci, reedukaci a dispenzarizaci pacientů s poruchami polykání, se do vyhlášky 
o minimálních požadavcích doplňuje i tato oblast týkající se poruch polykání (dysfagie) 
v orofaryngeální oblasti. Obsah přípravy se dále doplňuje o chybějící tématiku psychologie 
a patologie se zaměřením na nervové ústrojí. Logopedie je interdisciplinárním oborem, který 
za nejbližší spolupracující odbornost označuje právě psychologii, neuropsychologii, 
patopsychologii. 
 
V návaznosti na to, že profese Logoped ve zdravotnictví a Klinický logoped je zdravotnickým 
povoláním a v kvalifikační či další specializované přípravě jde o získání potřebných znalostí 
a dovedností k poskytování příslušné zdravotní péče, vypouští se absolvování praktického 
vyučování ve školských zařízeních včetně speciálních školských zařízeních, kde se zdravotní 
péče neposkytuje.  
V odstavci 4 písm. b) provedena legislativně technická úprava navazující na změny 
terminologie vyplývající ze zákona č. 108/2006 Sb. Legislativně technická úprava vyplývající 
ze zákona č. 372/2011 Sb. provedena v odstavci 5. 
 
K bodům 66 až 68 (§ 22a) 
Ustanovení § 22a odstavec 1 se upravuje v návaznosti na v současnosti jediný možný způsob 
získání způsobilosti k výkonu povolání zrakový terapeut přípravou v akreditovaném 
kvalifikačním kurzu zraková terapie po absolvování akreditovaného magisterského studia 
speciální pedagogika se státní závěrečnou zkouškou z oftalmologie nebo tyflopedie. Způsob 
získání odborné způsobilosti absolvováním akreditovaného magisterského studijního 
programu a dalšího postgraduálního akreditovaného studia /§ 23a odst. 1 písm. a)/ byl možný 
v minulosti (do roku 2010). Účelu ustanovení již bylo dosaženo a je tudíž obsoletní. 
 
V návaznosti na výše uvedenou úpravu se upravuje i § 22a odstavec 2.  
Ustanovení § 22a odstavce 4 se vypouští, protože je vzhledem k úpravě uvedené v odstavci 2 
duplicitní.  
 
 
K bodům 69 až 75 (§ 23) 
Úprava navazuje na změnu zákona č. 96/2004Sb. Dochází ke změně nadpisu, jenž nově zní 
Fyzioterapeut a odborný terapeut tak, aby byl v souladu s novelizovaným zákonem.  
 
Taktéž se v návaznosti na novelu zákona č. 96 /2004 Sb., který nově upravuje specializovanou 
způsobilost k výkonu povolání odborného fyzioterapeuta a podmínky získávání této 
specializované způsobilosti, upravuje  znění ustanovení § 23. Je doplněna specializační 
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příprava (a to magisterský program nebo specializační vzdělávání ukončené atestační 
zkouškou) pro získání specializované způsobilosti.   
 
Z důvodu neúplného a terminologicky nepřesného výčtu metod fyzioterapie se výčet 
fyzioterapeutických metod a konceptů v závorce vypouští. Z důvodu možnosti pružné reakce 
na vývoj nových poznatků a terapeutických postupů se na základě vyjádření odborné 
veřejnosti konkrétní výčty metod a konceptů nebudou neuvádět. 
 
 
K bodu 76 (§ 24) 
Do studijního a vzdělávacího programu radiologického fyzika se zařazuje chybějící oblast 
intervenční radiologie. 
 
K bodům 77 až 83 (§ 25) 
V návaznosti na zákon č. 96/2004 Sb., ve znění zákona č. 201/2017 Sb., který stanoví, že 
odborný pracovník v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků je také způsobilý 
k výkonu povolání zdravotního laboranta se mění rozsah praktického vyučování, tak aby 
absolventi byli připraveni jak pro výkon činností zdravotního laboranta, tak i primárně pro 
výkon činností odborného pracovníka v laboratorních metodách a přípravě léčivých 
přípravků. Také se podle požadavků praxe upravuje v § 25 odstavci 3 obsah teoretické výuky 
tak, aby byl v souladu s minimálními požadavky na studijní nebo  vzdělávací programy, 
jejichž studiem se získává odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotního laboranta. 
Doplňuje se biofyzika, epidemiologie, instrumentální analýza, základy psychologie.  
 
Slovo „jakost“ se nahrazuje slovem „kvality“. Aktuálně je akreditace zdravotnických 
laboratoří prováděna podle normy ČSN EN ISO 15198:2013 Zdravotnické laboratoře - 
Požadavky na kvalitu a způsobilost. Požadavky této normy jsou upřesněny v dokumentu 
MPA 10-02-13, metodický pokyn "K aplikaci ČSN EN ISO 15189:2013 v akreditačním 
systému České republiky". 
 
Doplnění znalostí a dovedností v oblasti embryologie a asistované reprodukce do ustanovení 
§ 25 je provedeno v návaznosti na změnu zákona č. 96/2004 Sb., kterým se upravily 
podmínky pro získání způsobilosti k výkonu povolání odborného pracovníka v laboratorních 
metodách a v přípravě léčivých přípravků a doplnil se mezi podmínky získávání odborné 
způsobilosti akreditovaný kvalifikační kurz laboratorní metody v asistované reprodukci.  
 
 
K bodům 84 až 89 (§ 27) 
V návaznosti na zákon o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a označení 
profese v zákoně č. 96/2004 Sb. je provedena legislativně technická úprava ve smyslu sladění 
označení profese ve vyhlášce o minimálních požadavcích se zákonem č. 96/2004 Sb. 
Za slovem „ochraně“ v označení profese se doplňují slova „a podpoře“.  
 
V návaznosti na zákon o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů se upravuje 
terminologie a slova „v ochraně veřejného zdraví“ nebo „v podpoře veřejného zdraví“ se 
zpřesňují.  
 
K bodu 90 (§ 28) 
V návaznosti na novelu zákona č. 96/2004 Sb., která přejmenovává profesi zdravotnického 
asistenta na praktickou sestru a přesouvá toto povolání do skupiny zdravotnických povolání, 
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která po získání odborné způsobilosti vykonávají příslušné povolání bez odborného dohledu, 
se v § 28 minimální požadavky na školní vzdělávací program v oboru zdravotnický asistent 
ruší a v § 20c se upravují minimální požadavky na školní vzdělávací program pro povolání 
praktická sestra, jehož studiem se získává odborná způsobilost praktická sestra.  
 
V § 28 jsou nově vymezeny minimální požadavky pro vzdělávací program akreditovaného 
kvalifikačního kurzu, kterým se získává odborná způsobilost k výkonu povolání asistenta 
behaviorálního analytika. Tato profese byla včleněna do zákona č. 96/2004 Sb. a je nutné 
pro tuto profesi vymezit minimální požadavky na kvalifikační kurz, jehož absolvováním se 
získává odborná způsobilost. 
 
K bodu 91 (§ 28a) 
Taktéž v souvislosti s vymezením profese behaviorální technik novelou zákona č. 96/2004 
Sb., se stanovují minimální požadavky na vzdělávací program kvalifikačního kurzu, kterým 
se získává odborná způsobilost k výkonu tohoto povolání. Kvalifikační kurz lze absolvovat až 
po získání úplného středního vzdělání nebo úplného středního odborného vzdělání.  

 
K bodu 92 (§ 31) 
Jsou provedeny legislativně technické úpravy navazující na změny terminologie vyplývající 
ze zákona č. 108/2006 Sb. a zákona č. 372/2011 Sb. 
 
K bodu 93 (§ 33) 
Ustanovení § 33 se ruší v návaznosti na zrušení § 34 (odborná způsobilost k výkonu povolání 
dezinfektora) v novele zákona č. 96/2004 Sb.  
 
 
K bodu 94 (§ 34) 
V § 34 odst. 3 písm. b) se provádí s ohledem na změny terminologie vyplývající ze zákona 
č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění zákona č. 385/2012 Sb. a zákona 
č. 372/2011 Sb. úprava míst uskutečňování odborné praxe. Záměrem je, aby odborná praxe 
probíhala zejména u poskytovatele zdravotnické záchranné služby, urgentním příjmu 
nemocnic, a dále i na standardních odděleních nemocnic a dalších složkách integrovaného 
záchranného systému.  
 
K bodům 95 až 97 (§ 35) 
Doplnění znalostí a dovedností z paliativní péče je provedeno v souvislosti s provedenou 
novelou zákona č. 96/2004 Sb., kterou se zpřesňuje obsah definice povolání ošetřovatelky 
také o poskytování paliativní péče. 
 
V návaznosti na ukotvení komunikace v § 3 (ustanovení minimálních požadavků společné 
a vztahující se na všechny programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařských 
zdravotnických povoláních) se vypouští slovo komunikace. 
 
K bodům 98 až 105 (§ 36) 
Reflektuje se změna zákona č. 96/2004 Sb. a znění nadpisu § 36  “masér a nevidomý 
a  slabozraký masér“ se upravuje na „masér ve zdravotnictví a nevidomý a slabozraký masér 
ve zdravotnictví“. 
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V souvislosti s doplněním možnosti získat odbornou způsobilost absolvováním středního 
vzdělání ukončeného maturitní zkouškou, doplňuje se do vyhlášky o minimálních 
požadavcích i tento způsob přípravy. 
 
Ustanovení § 36 odstavec 3 se v návaznosti na § 2 písm. d) formulačně zpřesňuje.  
Ostatní úpravy v odstavci 4 a 5 jsou legislativně technického charakteru.  
 
K bodům 107 až 109 (§ 39) 
V návaznosti na novelu zákona č. 96/2004 Sb., která přejmenovává profesi řidič dopravy 
nemocných a raněných na řidiče zdravotnické dopravní služby, se upravuje nadpis, který zní 
„Řidič zdravotnické dopravní služby“. Obdobně je upraven název profese i v odstavci 1.  
 
Ustanovení § 39 odst. 3 písm. a) se z věcného hlediska zpřesňuje. Je žádoucí probíhala výuka 
o samotném integrovaném záchranném systému, nikoli pouze o jeho koncepci. 
 
K bodům 110 až 113 (§ 41) 
Návrh úpravy § 41 vyhláška č. 39/2005 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 Čl. II 
Nová přechodná ustanovení 
Nově navržené přechodné ustanovení upravuje v souladu s obecnými právními principy vztah 
nové právní úpravy k právní úpravě dosavadní, jakož i k právním vztahům podle ní vzniklým. 
Minimální požadavky na programy k získání způsobilosti k výkonu nelékařského 
zdravotnického povolání stanovené vyhláškou č. 39/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem 
nabytí vyhlášky, které byly akreditovány přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, nejsou 
touto vyhláškou dotčeny.  
 
 
K Čl. III  
Navrhuje se nabytí účinnosti právní úpravy dnem 1. ledna 2018.  
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