
VI. 

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU 

Rozdílová tabulka návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných 
pracovníků se směrnicí 2013/59/EURATOM ze dne 5. prosince 2013, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy ochrany před 
nebezpečím vystavení ionizujícímu záření a zrušují se směrnice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom 
a 2003/122/Euratom, a se směrnicí 2005/36/ES ze dne ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací, ve znění 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“). 

 

Navrhovaný právní předpis  
 

Vyhláška č. ….., kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb. 

Odpovídající předpis EU  
 

Směrnice 2013/59/EURATOM, kterou se stanoví základní bezpečnostní 
standardy ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu záření 
 
Směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací  
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU, 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“) 

Ustanovení 
(část, §, odst., 
písm., apod.)                  

Obsah - Navrhovaná změna 

Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod, 
apod.) 

Celex č.  Obsah - znění ve směrnici  

§ 3 odst. 1 
písm. d) 
 

(1) Zdravotnický pracovník uvedený v § 4 až 
29 bez odborného dohledu a bez indikace v 
rozsahu své odborné způsobilosti  
d) poskytuje pacientovi informace v souladu 
se svou odbornou způsobilostí, případně 
pokyny lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, 
klinického psychologa nebo klinického 
logopeda,  

Čl. 31 odst. 7 
písm. b), e) a 
g) 
 
 

 

CELEX 
32013L0055 
 

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, v zařízení vyššího 
vzdělávání na úrovni uznané za rovnocennou nebo na 
školách či v rámci programů pro odborné vzdělávání 
zdravotních sester a ošetřovatelů: 
b) schopnost účinně spolupracovat s dalšími osobami 
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 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);  
e) schopnost samostatně radit, dávat pokyny a 
poskytovat podporu osobám, které potřebují péči, a 
jejich blízkým;  
g) schopnost komplexně odborně komunikovat a 
spolupracovat s příslušníky jiných profesí ve 
zdravotnictví; 

§ 3 odst. 1 
písm. g) 
 

(1) Zdravotnický pracovník uvedený v § 4 až 
29 bez odborného dohledu a bez indikace v 
rozsahu své odborné způsobilosti  
g) motivuje a edukuje jednotlivce, rodiny 

a skupiny osob k přijetí zdravého 
životního stylu a k péči o sebe41), 

 

čl. 31 odst. 7 
písm. c) 

 

CELEX 
32013L0055 
 

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, v zařízení vyššího 
vzdělávání na úrovni uznané za rovnocennou nebo na 
školách či v rámci programů pro odborné vzdělávání 
zdravotních sester a ošetřovatelů: 
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); 

§ 3 odst. 1 
písm. h) 
 

(1) Zdravotnický pracovník uvedený v § 4 až 
29 bez odborného dohledu a bez indikace v 
rozsahu své odborné způsobilosti  
h) podílí se na zajištění zapracování nově 
nastupujících zdravotnických pracovníků, 
 

čl. 31 odst. 7 
písm. b) 

 

CELEX 
32013L0055 
 

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, v zařízení vyššího 
vzdělávání na úrovni uznané za rovnocennou nebo na 
školách či v rámci programů pro odborné vzdělávání 
zdravotních sester a ošetřovatelů: 
b) schopnost účinně spolupracovat s dalšími osobami 
ve zdravotnictví, včetně účasti na praktické odborné 
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přípravě zdravotnických pracovníků, na základě 
znalostí a dovedností získaných v souladu s odst. 6 
písm. d) a e);  

§ 3 odst. 1 
písm. i) 
 

(1) Zdravotnický pracovník uvedený v § 4 až 
29 bez odborného dohledu a bez indikace v 
rozsahu své odborné způsobilosti  
i) v rozsahu své odborné způsobilosti 
provádí opatření při řešení následků 
mimořádné události nebo krizové 
situace43). 
 

čl. 31 odst. 7 
písm. d) 

 

CELEX 
32013L0055 
 

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, v zařízení vyššího 
vzdělávání na úrovni uznané za rovnocennou nebo na 
školách či v rámci programů pro odborné vzdělávání 
zdravotních sester a ošetřovatelů: 
d) schopnost samostatně zahájit okamžitá opatření na 
záchranu života a provádět opatření v případě krizí či 
katastrof; 

§ 4 odst. 1 
písm. j)  
 

(1) Všeobecná sestra vykonává činnosti 
podle § 3 odst. 1 a dále bez odborného 
dohledu a bez indikace, v souladu s 
diagnózou stanovenou lékařem nebo 
zubním lékařem poskytuje, případně 
zajišťuje základní a specializovanou 
ošetřovatelskou péči prostřednictvím 
ošetřovatelského procesu. Přitom zejména 
může 
h) j) provádět ve spolupráci s 
fyzioterapeutem a ergoterapeutem 
rehabilitační ošetřování, to je zejména 
polohování, posazování, dechová cvičení a 
metody bazální stimulace s ohledem na 
prevenci a nápravu hybných a tonusových 
odchylek, včetně prevence dalších poruch z 
mobility, provádět ve spolupráci 
s fyzioterapeutem, ergoterapeutem a 
logopedem ve zdravotnictví rehabilitační 

čl. 31 odst. 7 
písm. a), b) a 
g)  

 

CELEX 
32013L0055 
 

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 
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ošetřování, zejména polohování, 
posazování, základní pasivní, dechová a 
kondiční cvičení, nácvik mobility a 
přemisťování, nácvik sebeobsluhy s cílem 
zvyšování soběstačnosti pacienta a cvičení 
týkající se rehabilitace komunikačních 
poruch komunikace a poruch polykání a 
vyprazdňování a metody bazální 
stimulace s ohledem na prevenci a 
nápravu poruch funkce těla, včetně 
prevence dalších poruch z imobility,  

písm. d) a e);  
g) schopnost komplexně odborně komunikovat a 
spolupracovat s příslušníky jiných profesí ve 
zdravotnictví;  
 

§ 4 odst. 1 
písm. n)  
 

m) n) provádět poskytovat a zajišťovat 
psychickou podporu umírajících a jejich 
blízkých umírajícím a jejich blízkým a po 
stanovení smrti lékařem zajišťovat péči o 
tělo zemřelého a činnosti spojené s úmrtím 
pacienta,  
 

Čl. 31 odst. 7 
písm. e) 

 

CELEX 
32013L0055 
 

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:  
e) schopnost samostatně radit, dávat pokyny a 
poskytovat podporu osobám, které potřebují péči, a 
jejich blízkým; 

§ 4 odst. 1 
písm. s) a t)  
 

s) doporučovat použití vhodných 
zdravotnických prostředků pro péči o 
stomie, chronické rány nebo při 
inkontinenci,  
t) doporučovat vhodné kompenzační 
zdravotnické prostředky pro zajištění 
mobility a sebeobsluhy v domácím 
prostředí.  
 

Čl. 31 odst. 7 
písm. e) 

 

CELEX 
32013L0055 
 

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:  
e) schopnost samostatně radit, dávat pokyny a 
poskytovat podporu osobám, které potřebují péči, a 
jejich blízkým; 
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§ 5 odst. 1 
písm. a) 
 

(1) Porodní asistentka vykonává činnosti 
podle § 3 odst. 1 a dále poskytuje a zajišťuje 
bez odborného dohledu a bez indikace 
základní a specializovanou ošetřovatelskou 
péči těhotné ženě, rodící ženě a ženě do 
šestého týdne po porodu prostřednictvím 
ošetřovatelského procesu. Přitom zejména 
může  
a) poskytovat informace o životosprávě 
v těhotenství a při kojení, přípravě na porod, 
ošetření novorozence a o antikoncepci; 
poskytovat rady a pomoc v otázkách 
sociálně-právních, popřípadě takovou 
pomoc zprostředkovat realizovat 
poradenství ve spolupráci s odpovědnými 
orgány,  

Čl. 42 odst. 2 
písm. a)  

 

CELEX 
32005L0036 
 

2. Členské státy zajistí, aby porodní asistentky měly 
přístup alespoň k těmto činnostem a jejich výkonu:  
a) poskytovat správné informace a rady v oblasti 
plánovaného rodičovství; 
 

 
§ 5 odst. 1 
písm. j) 
 

(1) Porodní asistentka vykonává činnosti 
podle § 3 odst. 1 a dále poskytuje a zajišťuje 
bez odborného dohledu a bez indikace 
základní a specializovanou ošetřovatelskou 
péči těhotné ženě, rodící ženě a ženě do 
šestého týdne po porodu prostřednictvím 
ošetřovatelského procesu. Přitom zejména 
může 
 
j) analyzovat, zajistit a hodnotit kvalitu a 
bezpečnost poskytované ošetřovatelské 
péče42), 

Čl. 42 odst. 2 
písm. i) 

 

CELEX 
32005L0036 
 

2. Členské státy zajistí, aby porodní asistentky měly 
přístup alespoň k těmto činnostem a jejich výkonu:  
i) pečovat o rodičku, sledovat ji v šestinedělí a 
poskytovat jí veškeré potřebné rady umožňující vývoj 
novorozence v nejlepších podmínkách; 
 

§ 5 odst. 1 
písm. k) 

(1) Porodní asistentka vykonává činnosti Čl. 42 odst. 2 CELEX 2. Členské státy zajistí, aby porodní asistentky měly 
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 podle § 3 odst. 1 a dále poskytuje a zajišťuje 
bez odborného dohledu a bez indikace 
základní a specializovanou ošetřovatelskou 
péči těhotné ženě, rodící ženě a ženě do 
šestého týdne po porodu prostřednictvím 
ošetřovatelského procesu. Přitom zejména 
může 
k) pečovat o ženu s odumřelým plodem ve 
vyšším stupni těhotenství, s přerušeným 
těhotenstvím nad dvanáctý týden 
z genetické indikace či zdravotní indikace 
ženy ve všech porodních dobách, včetně 
sledování a vyhodnocování rizik s tím 
spojených 

písm. g) 
 

32005L0036 
 

přístup alespoň k těmto činnostem a jejich výkonu:  
g) rozpoznávat u matky nebo dítěte příznaky anomálií, 
které vyžadují zásah lékaře, a pomáhat lékaři v případě 
zásahu; přijímat neodkladná opatření v nepřítomnosti 
lékaře, zejména ruční vyjmutí placenty a případné 
následné ruční vyšetření dělohy;  
 

§ 7 odst. 5  
 

(5) Radiologický asistent může aplikovat pod 
odborným dohledem lékaře intravenózní 
léčiva nutná k realizaci postupů podle 
odstavce 2 nebo odstavce 3 písm. a) a d)46).  
 

čl. 18 odst. 2 
 

CELEX 
32013L0059 
 

2.   Osoby, které absolvují příslušné programy 
odborné přípravy, se mohou účastnit praktické 
stránky lékařských radiologických postupů 
uvedených v čl. 57 odst. 2. 

 
Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

CELEX 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“) 

 
CELEX 32005L0036 
 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005  
o uznávání odborných kvalifikací 

CELEX 32013L0059 Směrnice Rady 2013/59/EURATOM ze dne 5. prosince 2013, kterou se 
stanoví základní bezpečnostní standardy ochrany před nebezpečím 
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vystavení ionizujícímu záření a zrušují se směrnice 89/618/Euratom, 
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom 
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