
V. 
ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU 

 
Rozdílová tabulka návrhu 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 se směrnicí 
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“) ve znění směrnice Evropského parlamentu a rady 2013/55/EU  

 
Navrhovaný právní předpis  

 
Vyhláška č. ….., kterou se mění vyhláška 

č. 39/2005 Sb. 

Odpovídající předpis EU  
 

Směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací 

Ustanovení 
(část, §, 

odst., písm., 
apod.)                  

Obsah - navrhovaná změna 

Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod, 
apod.) 

CELEX č. Obsah - znění ve směrnici 

§ 3 odst. 2 
písm. h), i) 
 

(2) Studium v programech uvedených v 
odstavci 1 poskytuje znalosti a 
dovednosti, které umožní vykonávat 
činnosti stanovené zvláštním právním 
předpisem, 13) a znalosti a dovednosti  
h) v základech řízení kvality 
poskytované zdravotní péče a v 
zajištění bezpečí pacientů u povolání 
uvedených v § 4 až § 28, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
čl. 31 odst. 4 

 
 
 
 
 
 

Čl. 31 odst. 
7 písm. f) a 

h) 
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4. Teoretická výuka je součástí vzdělávání zdravotních 
sester a ošetřovatelů, ve které uchazeč o odborné vzdělání 
získává odborné znalosti, schopnosti a dovednosti 
požadované podle odstavců 6 a 7. Výuka je zajištěna učiteli 
ošetřovatelství a jinými kvalifikovanými osobami na 
vysokých školách, v zařízeních vyššího vzdělávání na 
úrovni uznané za rovnocennou nebo na školách a v 
programech pro odborné vzdělávání zdravotních sester a 
ošetřovatelů. 
 
7. Dosažená kvalifikace zdravotní sestry a ošetřovatele 
odpovědných za všeobecnou péči dokládá, že daný 
odborný pracovník je schopen uplatnit alespoň níže 
uvedené schopnosti bez ohledu na to, zda výuka proběhla 
na vysoké škole, ve vyšším vzdělávacím zařízení s uznanou 
vysokoškolskou úrovní nebo na školách či v rámci 
programů pro odborné vzdělávání zdravotních sester a 
ošetřovatelů: 
f) schopnost samostatně zajistit kvalitu ošetřovatelské péče 
a její hodnocení; 
h) schopnost analyzovat kvalitu péče s cílem zlepšit vlastní 
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i) v komunikaci s pacientem a jeho 
blízkými, 
 

 
 
 
 

Čl. 31 odst. 
7 písm. e) 
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odbornou praxi jako zdravotní sestry či ošetřovatele 
odpovědných za všeobecnou péči. 
 
 
e) schopnost samostatně radit, dávat pokyny a poskytovat 
podporu osobám, které potřebují péči, a jejich blízkým; 
 

 
§ 3 odst. 5 
 

(5) Praktické vyučování je ta část 
výuky, při níž se v programech 
uvedených v odstavci 1 získávají v 
přímém a nepřímém kontaktu se 
zdravými a nemocnými jedinci 
dovednosti potřebné pro plánování, 
poskytování a vyhodnocování 
zdravotní péče v příslušném oboru na 
základě získaných vědomostí a 
dovedností. Studující se učí být 
členem týmu, být vedoucím týmu, 
poskytovat informace, edukovat a 
provádět zdravotní výchovu 
jednotlivců i skupin a přebírat 
odpovědnost za poskytovanou 
zdravotní péči. Tato výuka probíhá ve 
zdravotnických zařízeních a ostatních 
zařízeních určených programy 
uvedenými v odstavci 1, zejména v 
sociálních zařízeních a ve vlastním 
sociálním prostředí jedinců. Tato 
výuka probíhá ve zdravotnickém 
zařízení a případně na dalších 
místech  vymezených pokud je to 
pro studium u jednotlivých povolání 
vymezeno touto vyhláškou nebo ve 
vzdělávacím programu uvedeném 

Čl. 31 odst. 
5 

32013L0055 
 

5. Klinická výuka je součástí vzdělávání zdravotních sester 
a ošetřovatelů, ve které se uchazeč o odborné vzdělání učí 
jako součást týmu a v přímém kontaktu se zdravými nebo 
nemocnými jednotlivci nebo skupinou organizovat, 
poskytovat a vyhodnocovat požadovanou komplexní 
ošetřovatelskou péči na základě znalostí, schopností a 
dovedností, které získal. Uchazeč o vzdělání se učí nejen 
jak pracovat v týmu, ale také jak tým vést a organizovat 
celkovou zdravotní péči, včetně zdravotnické výchovy pro 
jednotlivce a malé skupiny v rámci zdravotnických zařízení 
nebo ve skupině.   
Tato výuka se uskutečňuje v nemocnicích a jiných 
zdravotnických zařízeních a ve skupině pod odpovědností 
učitelů ošetřovatelství ve spolupráci s jinými 
kvalifikovanými zdravotními sestrami a ošetřovateli a s 
jejich pomocí. Na výuce se může podílet i jiný 
kvalifikovaný personál.  
Uchazeči o odborné vzdělání se podílejí na činnostech 
dotyčného oddělení, pokud tyto činnosti přispívají k jejich 
odborné přípravě tak, že jim umožňují získat informace o 
úkolech ošetřovatelské péče. 
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v odstavci 1 Odpovědnost za 
organizaci a odbornou úroveň 
praktického vyučování nesou 
pověřené osoby, které splňují 
požadavky na výkon zdravotnického 
povolání,16) popřípadě také 
pedagogického povolání podle 
zvláštního právního předpisu17) a jsou 
způsobilé k provádění činností,18) 
které jsou obsahem praktického 
vyučování. Do praktického vyučování 
mohou být zapojeni i jiní odborníci. 
Studující se účastní výkonu činností 
na příslušném pracovišti tak, aby tyto 
činnosti přispívaly k jejich vzdělávání 
a umožnily jim naučit se přebírat 
odpovědnost za poskytovanou 
zdravotní péči. Za praktické 
vyučování se pro účely této vyhlášky 
považuje i výuka na pracovištích škol 
nebo školských zařízení určených pro 
praktické vyučování (dále jen "školní 
laboratoř"), pokud odpovídá náplni 
příslušného oboru; to neplatí pro 
praktické vyučování v programech, 
kterými se získává odborná 
způsobilost k výkonu povolání 
všeobecné sestry. Za úroveň 
praktického vyučování ve školních 
laboratořích mohou odpovídat i jiní 
než zdravotničtí pracovníci. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNASFG7PAR)



 
 

4 
 

§ 4 odst. 3 
písm. a)  
 

(3) Studium v programech uvedených v 
odstavci 1 poskytuje znalosti a dovednosti 
stanovené v § 3 a dále obsahuje   
a) teoretickou výuku poskytující znalosti z 
věd, které tvoří základ potřebný pro 
poskytování všeobecné ošetřovatelské 
péče, a která zahrnuje znalosti  
1. z  z odborné latinské terminologie, 
anatomie, fyziologie, farmakologie, 
patologie, mikrobiologie a epidemiologie, 
biofyziky, biochemie, hematologie a 
transfuzního lékařství, klinické 
propedeutiky, základů radiační ochrany, 
ochrany veřejného zdraví včetně prevence 
nemocí, včasné diagnózy nemocí, o 
vztahu mezi zdravotním stavem, fyzickým 
a sociálním prostředím pacienta a o jeho 
chování, ze zdravotní výchovy, motivace 
a edukace ke zdravému životnímu stylu a 
základní znalosti o zdravotnických 
prostředcích,  
2. v ošetřovatelství a klinických oborech, 
a to v historii, charakteru a etice 
ošetřovatelství, v obecných zásadách péče 
o zdraví, komunitní péči, ošetřovatelství 
ve vztahu k praktickému lékařství a 
dalším lékařským oborům, zejména k 
internímu lékařství, chirurgii, ortopedii a 
traumatologii pohybového ústrojí, 
neurologii, pediatrii, péči o matku a 
novorozence, gynekologii, psychiatrii, 
onkologii a hematoonkologii, 
otorinolaryngologii, oftalmologii, 
dermatovenerologii, infekčnímu 
lékařství, v péči o staré lidi a geriatrii, k 
paliativní péči, k intenzivní péči,     
rehabilitačnímu ošetřovatelství, 

čl. 31 odst. 6 
č. 31odst. 7 
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Odborná příprava zdravotních sester a ošetřovatelů 
odpovědných za všeobecnou péči zaručí, že dotyčná osoba 
získala tyto znalosti a dovednosti:  

a) komplexní znalosti z věd, o které se opírá všeobecné 
ošetřovatelství, včetně dostatečného pochopení anatomie, 
fyziologie a chování zdravých a nemocných osob, ale 
i poznatky o vztahu mezi zdravotním stavem a fyzickým 
i sociálním prostředím člověka;  

b) znalosti o povaze a etice tohoto povolání a o obecných 
zásadách zdraví a ošetřovatelství;  

c) přiměřené klinické zkušenosti; tyto zkušenosti, které by 
měly být zvoleny s ohledem na svou studijní hodnotu, by 
měly být získány pod dohledem kvalifikovaného 
ošetřovatelského personálu a v místech, kde počet 
kvalifikovaných pracovníků a vybavení vyhovuje z hlediska 
ošetřovatelské péče o pacienty;  

d) schopnost účastnit se praktického výcviku 
zdravotnického personálu a získávat zkušenosti z práce s 
tímto personálem;  

e) zkušenosti z práce s příslušníky jiných profesí 
ve zdravotnictví. 
 
 
 
7. Dosažená kvalifikace zdravotní sestry a ošetřovatele 
odpovědných za všeobecnou péči dokládá, že daný 
odborný pracovník je schopen uplatnit alespoň níže 
uvedené schopnosti bez ohledu na to, zda výuka proběhla 
na vysoké škole, ve vyšším vzdělávacím zařízení s uznanou 
vysokoškolskou úrovní nebo na školách či v rámci 
programů pro odborné vzdělávání zdravotních sester a 
ošetřovatelů:  
a) schopnost samostatně stanovit potřebnou ošetřovatelskou 
péči za využití současných teoretických a klinických 
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dietetice,  
3. v sociálních a dalších souvisejících 
oborech, a to v základech filozofie, 
sociologie, obecné psychologie, v 
psychologii zdraví a nemoci, vývojové 
psychologii, základech pedagogiky a 
edukace, právních předpisech ve vztahu k 
sociální problematice, základech 
ekonomiky, informatiky, statistiky a 
metodologie vědeckého výzkumu a praxe 
založené na důkazech,  
 
zajišťovanou pedagogickými pracovníky, 
kteří získali odbornou kvalifikaci v 
souladu se zákonem o pedagogických 
pracovnících, akademickými pracovníky 
anebo dalšími odborníky, kteří se mohou 
podílet na výuce v souladu se zákonem o 
vysokých školách,  
 

poznatků a plánovat, organizovat a poskytovat 
ošetřovatelskou péči při léčbě pacientů na základě znalostí 
a dovedností získaných v souladu s odst. 6 písm. a), b) a c) 
v zájmu zlepšení odborné praxe;  
b) schopnost účinně spolupracovat s dalšími osobami ve 
zdravotnictví, včetně účasti na praktické odborné přípravě 
zdravotnických pracovníků, na základě znalostí a 
dovedností získaných v souladu s odst. 6 písm. d) a e);  
c) schopnost motivovat jednotlivce, rodiny a skupiny k 
přijetí zdravého životního stylu a k péči o sebe na základě 
znalostí a dovedností získaných v souladu s odst. 6 písm. a) 
a b);  
d) schopnost samostatně zahájit okamžitá opatření na 
záchranu života a provádět opatření v případě krizí či 
katastrof;  
e) schopnost samostatně radit, dávat pokyny a poskytovat 
podporu osobám, které potřebují péči, a jejich blízkým;  
f) schopnost samostatně zajistit kvalitu ošetřovatelské péče 
a její hodnocení;  
g) schopnost komplexně odborně komunikovat a 
spolupracovat s příslušníky jiných profesí ve zdravotnictví;  
h) schopnost analyzovat kvalitu péče s cílem zlepšit vlastní 
odbornou praxi jako zdravotní sestry či ošetřovatele 
odpovědných za všeobecnou péči. 
 

§ 4 odst. 3 
písm. b) 
 

b) praktické vyučování poskytující 
dovednosti a znalosti v ošetřovatelství 
ve vztahu k praktickému lékařství a 
dalším lékařským oborům, zejména k 
internímu lékařství, chirurgii, 
ortopedii a traumatologii 
pohybového ústrojí, neurologii, péči 
o děti a pediatrii, péči o matku a 
novorozence, gynekologii, psychiatrii, 

 
 

čl. 31 odst. 6 
písm. a) 

 
čl. 31 odst. 7 
 

32013L0055 
 

6. Odborná příprava zdravotních sester a ošetřovatelů 
odpovědných za všeobecnou péči zaručí, že dotyčná osoba 
získala tyto znalosti a dovednosti:  
a) komplexní znalosti z věd, o které se opírá všeobecné 
ošetřovatelství, včetně dostatečného pochopení anatomie, 
fyziologie a chování zdravých a nemocných osob, ale i 
poznatky o vztahu mezi zdravotním stavem a fyzickým i 
sociálním prostředím člověka; 
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onkologii a hematoonkologii, 
otorinolaryngologii, oftalmologii, 
dermatovenerologii, infekčnímu 
lékařství, k péči o seniory a geriatrii, 
paliativní péči, intenzivní péči a 
komunitní péči a dále dovednosti a 
znalosti umožňující podílet se na 
praktickém výcviku zdravotnických 
pracovníků a zkušenosti z práce 
s příslušníky jiných profesí ve 
zdravotnictví; tyto dovednosti se 
získávají pod přímým vedením 
kvalifikovaných všeobecných sester 
nebo v odůvodněných případech 
jiných zdravotnických pracovníků 
oprávněných k výkonu zdravotnického 
povolání bez odborného dohledu.  
 

7. Dosažená kvalifikace zdravotní sestry a ošetřovatele 
odpovědných za všeobecnou péči dokládá, že daný 
odborný pracovník je schopen uplatnit alespoň níže 
uvedené schopnosti bez ohledu na to, zda výuka proběhla 
na vysoké škole, ve vyšším vzdělávacím zařízení s uznanou 
vysokoškolskou úrovní nebo na školách či v rámci 
programů pro odborné vzdělávání zdravotních sester a 
ošetřovatelů:  
a) schopnost samostatně stanovit potřebnou ošetřovatelskou 
péči za využití současných teoretických a klinických 
poznatků a plánovat, organizovat a poskytovat 
ošetřovatelskou péči při léčbě pacientů na základě znalostí 
a dovedností získaných v souladu s odst. 6 písm. a), b) a c) 
v zájmu zlepšení odborné praxe;  
b) schopnost účinně spolupracovat s dalšími osobami ve 
zdravotnictví, včetně účasti na praktické odborné přípravě 
zdravotnických pracovníků, na základě znalostí a 
dovedností získaných v souladu s odst. 6 písm. d) a e);  
c) schopnost motivovat jednotlivce, rodiny a skupiny k 
přijetí zdravého životního stylu a k péči o sebe na základě 
znalostí a dovedností získaných v souladu s odst. 6 písm. a) 
a b);  
d) schopnost samostatně zahájit okamžitá opatření na 
záchranu života a provádět opatření v případě krizí či 
katastrof;  
e) schopnost samostatně radit, dávat pokyny a poskytovat 
podporu osobám, které potřebují péči, a jejich blízkým;  
f) schopnost samostatně zajistit kvalitu ošetřovatelské péče 
a její hodnocení;  
g) schopnost komplexně odborně komunikovat a 
spolupracovat s příslušníky jiných profesí ve zdravotnictví;  
h) schopnost analyzovat kvalitu péče s cílem zlepšit vlastní 
odbornou praxi jako zdravotní sestry či ošetřovatele 
odpovědných za všeobecnou péči. 
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§ 5 odst. 3 

(3) Program uvedený v odstavci 1 
obsahuje teoretickou výuku a 
praktické vyučování. Praktické 
vyučování probíhá ve zdravotnických 
zařízeních včetně zdravotnických 
zařízení působících ve vlastním 
sociálním prostředí žen a jejich rodin 
Praktické vyučování probíhá 
v místě  vymezeném ve vzdělávacím 
programu uvedeném v odstavci 1, 
vždy alespoň  ve zdravotnickém 
zařízení.. Během praktického 
vyučování se studující účastní na 
činnosti zdravotnických zařízení 
poskytovatele zdravotních služeb. 
Studující musí být seznámeni s 
odpovědností spojenou s činností 
porodní asistentky. 
 

Čl. 40 odst. 
1 posl. část 
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Členské státy zajišťují, aby zařízení pověřená 
vzděláváním porodních asistentek odpovídala za 
koordinaci teorie a praxe během celého studijního 
programu. 
 

§ 5 odst. 4 
 

(4) Studium v programu uvedeném v 
odstavci 1 poskytuje znalosti a 
dovednosti stanovené v § 3 a dále 
obsahuje  
a) teoretickou výuku poskytující 
znalosti z věd, o které se opírá činnost 
porodní asistentky, a která zahrnuje 
znalosti  
1. z odborné latinské terminologie, 
anatomie, fyziologie, lékařské 
genetiky, farmakologie a patologie se 
zaměřením na gynekologickou, 

čl. 40 odst. 3 
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3. Odborná příprava porodních asistentek zaručí, že 
dotyčný příslušník povolání získal tyto znalosti a 
dovednosti:  
a) podrobné znalosti z věd, o které se opírá činnost 
porodní asistentky, zejména z porodnictví a 
gynekologie;  
b) přiměřené znalosti profesní etiky a právní úpravy 
týkající se výkonu povolání;  
c) přiměřené znalosti z všeobecného lékařství 
(biologické funkce, anatomie a fyziologie), znalosti z 
farmakologie v oblasti porodnictví a znalosti o 
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porodnickou a neonatologickou 
problematiku, mikrobiologie a 
epidemiologie, biofyziky, biochemie, 
klinické propedeutiky a základů 
radiační ochrany, ochrany veřejného 
zdraví včetně prevence nemocí, o 
vztahu mezi zdravotním stavem, 
fyzickým a sociálním prostředím 
pacienta a o jeho chování, zdravotní 
výchovy a základní znalosti 
zdravotnických prostředků,  
2. z porodní asistence a klinických 
oborů, a to zejména interní lékařství, 
chirurgie, gynekologie a porodnictví, 
embryologie, neonatologie a pediatrie, 
a to znalostí fyziologických procesů 
včetně možných patologií a 
technického vybavení používaného v 
porodnictví, analgezie, anestezie a 
resuscitace, ze základů fyzioterapie, 
výživy a dietetiky s ohledem na 
problematiku zdraví žen a 
novorozenců, novorozenců a kojenců, 
sexuální výchovy a plánování 
rodičovství, paliativní péče,   
3. ze sociálních a dalších souvisejících 
oborů, a to v základech filozofie, 
sociologie a obecné psychologie, 
zejména se zaměřením na 
psychologické a sociální souvislosti 
těhotenství, porodu, šestinedělí a péče 
o dítě, vývojovou psychologii a 
psychologii zdraví a nemoci, základů 

novorozencích a rovněž znalosti o vztahu mezi 
zdravotním stavem a fyzickým a sociálním prostředím 
člověka a znalosti o jeho chování;  
d) přiměřené klinické zkušenosti nabyté ve 
schválených institucích, díky nimž může porodní 
asistentka nezávisle a na vlastní zodpovědnost v 
nezbytném rozsahu, s vyloučením patologických 
situací, řídit předporodní péči, vést porod a jeho 
následky ve schválených institucích a dohlížet na 
první a druhou dobu porodní, poporodní péči a 
resuscitaci novorozenců před příchodem lékaře;  
e) přiměřené znalosti vzdělání zdravotníků a 
zkušenosti ze spolupráce s nimi. 
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pedagogiky a edukace, sociálně-právní 
ochrany matky a dítěte, základů 
ekonomiky, informatiky, statistiky a 
metodologie vědeckého výzkumu, 
praxe založené na důkazech a kvality a 
bezpečí poskytované péče v porodní 
asistenci,  
b) praktické vyučování ve 
zdravotnických zařízeních, které 
zahrnuje  
1. poradenství fyziologicky těhotným 
ženám včetně nejméně 100 
prenatálních vyšetření, z toho 
sledování alespoň 3 žen po dobu 
celého těhotenství,  
2. dohled nejméně u 40 žen s 
rizikovým těhotenstvím,  
3. osobní vedení nejméně 40 
fyziologických porodů, a to ve všech 
dobách porodních, včetně 
indikovaného provedení epiziotomie; 
není-li možné dosáhnout tohoto počtu, 
může být snížen na nejméně 30 porodů 
za podmínky dalších 20 asistencí u 
porodů,  
4. asistenci alespoň u 10 patologických 
porodů a alespoň u jednoho porodu v 
poloze koncem pánevním; není-li to 
možné, musí být proveden nácvik 
simulací,  
5. alespoň 10 kontrol porodních cest a 
ošetření porodních cest; šití hráze s 
drobným poraněním nebo s 
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epiziotomií může být provedeno 
simulací, je-li to nezbytné,  
6. poporodní ošetření a vyšetření 
alespoň u 100 rodiček a novorozenců v 
časném poporodním období,  
7. dohled a péči o matku a 
novorozence v průběhu šestinedělí, 
vyšetření a edukaci alespoň u 100 
šestinedělek a zdravých novorozenců, 
včetně laktačního poradenství,  
8. dohled a péči o matku s 
novorozencem nebo kojencem 
vyžadujícím zvláštní péči včetně 
nedonošeného a přenošeného 
novorozence, novorozence s nízkou 
porodní hmotností a patologického 
novorozence,  
9. asistenci u resuscitace novorozence; 
není-li to možné, musí být proveden 
nácvik simulací,  
10. péči o ženy v oblasti gynekologie, 
včetně paliativní péče,   
 

 
 

Číslo předpisu EU (kód celex)  Název předpisu EU 
32013L0055 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU ze dne 20. listopadu 

2013, kterou se mění 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“) 
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