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V. 
VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 
Návrh vyhlášky, 

kterou se mění vyhláška č.  55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění vyhlášky 
 č. 2/2016 Sb.  

(Podle čl. 16 odst. 5 Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví  
dne 30. 6. 2017, s termínem přijímání připomínek  do 13. 7. 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce) 

  
Připomínkové místo 
 

 
Novelizační 
bod, 
ustanovení 
charakter 
připomínky 
 

 
Znění připomínky 
 
 

Vyhodnocení připomínky 
 

Ministerstva    

Ministr pro lidská práva, 
rovné příležitosti a legislativu 
a předseda LRV 

   

. 
 

 Obecné: Návrh vyhlášky, kterým dochází 
k úpravě činností zdravotnických a jiných 
odborných pracovníků, shledáváme z hlediska 
sociálního začleňování důležitým zejména u 
povolání praktická sestra, behaviorální analytik a 
asistent behaviorálního analytika a ergoterapeut. 

 

 Zásadní 
 

Zásadní připomínky:  
Ad § 75 Ergoterapeut pro dospělé 

AKCEPTOVÁNO – jinak 
Připomínkové místo s vypořádáním 
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§75, písm. n) 
 

Cílem ergoterapie je prostřednictvím 
smysluplného zaměstnávání pracovat na 
zachování a využívání schopností jedince 
potřebných pro zvládání běžných denních 
pracovních, zájmových a rekreačních činností u 
osob jakéhokoliv věku s různým typem 
postižení – fyzickým, smyslovým, psychickým, 
mentálním nebo sociálním znevýhodněním (viz 
definice principů ergoterapie České asociace 
ergoterapeutů, ČAE, www.ergoterapie.cz).  
Dospělí lidé trpící chudobou a sociálním 
vyloučením mají ve srovnání s většinovou 
populací vyšší procento (kombinovaných) 
postižení, které jmenuje ČAE.  
Navrhuji proto, aby činnost ergoterapeuta pro 
dospělé zahrnovala i činnosti související 
s kompenzací postižení spočívajícím v sociálním 
znevýhodněním a to tak, že se v § 75 (obdobně § 
74, písm. h)) doplní nové písm. n) tohoto znění:  
§75, písm. n) 
„realizaci opatření vedoucí k začlenění sociálně 
vyloučených osob do přirozeného sociálního 
prostředí a napomáhání rodině při sociální 
integraci a sociálním rozvoji klienta“.  

souhlasí 
 
Část požadované úpravy je věcně již 
obsažena v § 75 písm. f). Proto 
navrhujeme stávající § 75 písm. f)  
upravit takto:  
„f) realizovat opatření vedoucí k získání či 
zachování co nejvyšší míry soběstačnosti, 
funkční kapacity a začlenění do přirozeného 
sociálního a pracovního prostředí s důrazem 
na zachování kvality života pacient a 
napomáhat rodině při integraci a rozvoji 
pacienta“. 

Úřad vlády - místopředseda 
pro vědu, výzkum a inovace 

   

 Doporučující Doporučujeme v odůvodnění uvést, zda 
navrhované změny ve specializacích budou mít 
dopad na počty pracovníků, vykázaných výkonů a 

AKCEPTOVÁNO 
 
Do odůvodnění, do části VI. je doplněno, že 
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na čerpání prostředků veřejného zdravotního 
pojištění. 
Závěr: 
Žádáme o zapracování naší připomínky do 
materiálu. 

navrhované změny ve specializacích 
nebudou mít dopad na počty pracovníků, 
vykázaných výkonů a čerpání prostředků 
veřejného zdravotního pojištění.  

Úřad vlády – OKOM 
 

   

  Po stránce formální: 
Předkladatel pouze částečně splnil 

formální náležitosti týkající se vykazování 
slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména 
z Legislativních pravidel vlády, v platném znění 
(dále jen „LPV“), 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. 

 
 

 Zásadní Zásadní připomínky: 
Předkladatel nevyznačil jako 

implementační žádná ustanovení návrhu. V této 
souvislosti uvádíme, že § 4 vyhlášky č. 55/2011 
Sb. byl již dříve vykázán jako implementační vůči 
ustanovení čl. 1 bodu 23 písm. g) směrnice 
2013/55/EU, kterým se mění čl. 31 odst. 7 
směrnice 2005/36/ES (viz i příslušnou srovnávací 
tabulku v databázi ISAP). Návrh dané ustanovení 
významně doplňuje a mění. Návrh také přesouvá 

AKCEPTOVÁNO 
Vykázána je změna provedená v § 3 odst. 1 
písm. g) návrhu vyhlášky ve vztahu k čl. 31 
odst. 7 směrnice 2005/36/ES 
Odůvodnění, celex  a rozdílová a srovnávací 
tabulka jsou doplněny. 
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část transpoziční úpravy z § 4 odst. 1 písm. q) a r) 
do § 3 odst. 1 (za účelem, aby se úprava nad 
rámec transpozice mohla rovněž vztahovat i na 
jiné zdravotnické pracovníky, než jen na 
všeobecné sestry). 

Vzhledem k výše uvedenému je nutné 
řádně zpracovat výkaznictví (podtrhávání, 
uvádění celexu, rozdílovou a srovnávací 
tabulku) a jako implementační vykázat ty 
úpravy § 3 a § 4, kterými je dotčen způsob 
implementace čl. 1 bodu 23 písm. g) směrnice 
2013/55/EU (neboli čl. 31 odst. 7 směrnice 
2005/36/ES ve znění směrnice 2013/55/EU). 

V bodě III. obecné části odůvodnění 
vyhlášky chybí zmínka o tom, že se návrhu 
dotýká čl. 1 bod 23 písm. g) směrnice 
2013/55/EU. Uvedené ustanovení není 
zmiňováno ani na příslušných místech zvláštní 
části odůvodnění. 

Je proto nutné doplnit odůvodnění 
vyhlášky a napravit výše uvedené nedostatky. 
 Upozorňujeme rovněž na oznamovací 
povinnost dle čl. 3 odst. 3 směrnice 2013/55/EU. 
 Doporučujeme předkladateli také zvážit, 
zda by nebylo vhodnější čl. 1 bodu 23 písm. g) 
směrnice 2013/55/EU (a spolu ním i čl. 42 
směrnice 2005/36/ES) v budoucnu transponovat 
do vyhlášky č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví 
minimální požadavky na studijní programy k 
získání odborné způsobilosti k výkonu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Při novelizaci vyhlášky č. 39/2009 Sb., která 
je ve fázi věcné přípravy zvolíme prokázání 
čl. 37 odst. 7 směrnice 2005/36/ES.  
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nelékařského zdravotnického povolání a úpravu 
ve vyhlášce č. 55/2011 Sb. jako transpoziční vůči 
směrnicím 2005/36/ES a 2013/55/EU 
nevykazovat. 

Dále předkladateli doporučujeme, aby na 
základě své znalosti problematiky po věcné 
stránce zvážil, zda úpravou v § 7 odst. 5 vyhlášky 
není dotčena transpozice čl. 18 odst. 2 směrnice 
2013/59/Euratom, tj. zda toto ustanovení 
směrnice nezavazuje členské státy k tomu, aby 
svěřily aplikaci intravenózních léčiv k realizaci 
postupu podle § 7 odst. 3 písm. d) vyhlášky pouze 
osobám, které absolvují příslušné programy 
odborné přípravy (jak to právě činí § 7 odst. 5 ve 
znění návrhu). V případě, že ano, bylo by nutné 
provést v návrhu referenční odkaz na příslušné 
ustanovení směrnice 2013/59/Euratom a vykázat 
bod 40. jako implementační. 

 
 
 
 
 
V § 7 odst. 5 je doplněn odkaz na poznámku 
pod čarou a poznámka pod čarou odkazující 
na čl. 18 odst. 2 směrnice 2013/59/Euratom. 

  Po stránce materiální: 
Vztah k právu EU:  

Návrhu vyhlášky se dotýká čl. 1 bod 23 
písm. g) směrnice 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“). 
 Vztah ke směrnici Rady 2013/59/Euratom 
ze dne 5. prosince 2013, kterou se stanoví 
základní bezpečnostní standardy ochrany před 
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nebezpečím vystavení ionizujícímu záření a 
zrušují se směrnice 89/618/Euratom, 
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom 
a 2003/122/Euratom, musí vyhodnotit 
předkladatel na základě svého odborného 
zaměření.  

  Připomínky a případné návrhy změn:  
K plnění referenční povinnosti v návrhu: 

V § 4 odst. 1 ve znění návrhu a rovněž v § 
3 odst. 1 ve znění návrhu chybí na příslušných 
místech referenční odkazy na směrnici 
2005/36/ES ve znění směrnice 2013/55/EU. 
 Požadujeme proto splnit v návrhu 
referenční povinnost ve smyslu čl. 3 odst. 4 
směrnice 2013/55/EU.  

AKCEPTOVÁNO 
Poznámka pod čarou č. 41, 42 a 43 je do 
návrhu doplněna. 
 

  K bodu 28 návrhu (§ 4a): 
Rozdíl mezi demonstrativními výčty 

činností praktické sestry v 4a odst. 4 na straně 
jedné a všeobecné sestry v § 4 odst. 3 na straně 
druhé je neutralizován naprosto totožným 
vymezením rozsahu možné účasti praktické sestry 
na poskytování preventivní, diagnostické, 
léčebné, rehabilitační, neodkladné, paliativní a 
dispenzární péče v návětí § 4a odst. 4 před 
středníkem s vymezením téhož u všeobecné 
sestry v návětí § 4 odst. 3 před středníkem. Chce-
li proto předkladatel v § 4a odst. 4 svěřit 
praktické sestře menší kompetence než všeobecné 
sestře v § 4 odst. 3, musí být odlišně formulováno 

AKCEPTOVÁNO 
Návětí § 4a odst. 4 (nově § 4a odst.2) zní 
takto: 

„ (2) Praktická sestra může 
vykonávat bez odborného dohledu na 
základě indikace lékaře nebo zubního lékaře 
jednoduché výkony při poskytování 
zdravotní péče; zejména může“.  
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již návětí (tj. obecné vymezení příslušných 
činností), nikoliv pouze demonstrativní výčty, 
příp. je možné ustanovení § 4a doplnit o negativní 
výčet činností při poskytování shora uvedené 
péče (tj. činností, které praktická sestra nemůže 
provádět). V této souvislosti rovněž podotýkáme, 
že kompetence praktické sestry se od kompetencí 
všeobecné sestry nesmí lišit pouze kosmeticky, 
aby nebyla obcházena povinnost stanovená v čl. 
21 odst. 6 první pododstavec směrnice 
2005/36/ES v platném znění, podle které 
„(K)aždý členský stát podmíní přístup k odborné 
činnosti … zdravotních sester a ošetřovatelů 
odpovědných za všeobecnou péči … a jejich 
výkon získáním dokladu o dosažené kvalifikaci 
uvedeného v příloze V bodech … 5.2.2 …“. 
Členský stát tedy nesmí vytvořit kategorii 
v podstatě všeobecných sester, které se ale 
jmenují jinak (např. praktické sestry). 

Na základě výše uvedeného požadujeme 
vymezit činnosti praktické sestry podle § 4a 
odst. 4 tak, aby bylo pokud možno zcela jasné, 
co praktická sestra, na rozdíl od všeobecné 
sestry, není v rámci své účasti na poskytování 
preventivní, diagnostické, léčebné, 
rehabilitační, neodkladné, paliativní a 
dispenzární péče kompetentní provádět.  

  Závěr: 
Návrh vyhlášky bude po zapracování výše 
uvedených připomínek s právem EU plně 
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slučitelný.  

  Nedostatky po stránce formální je nutno 
napravit. 
Nad rámec posuzování návrhu: 
K § 4, § 5, § 7, § 21, § 26, § 131 a § 160 
vyhlášky: 
Do výše uvedených ustanovení je transponována 
část úpravy ze směrnice 2005/36/EU, ze směrnice 
2013/55/EU resp. ze směrnice 2013/59/Euratom. 
Na příslušných místech však chybí provedení 
referenčních odkazů ve smyslu čl. 63 druhého 
pododstavce směrnice 2005/36/ES, čl. 3 odst. 4 
směrnice 2013/55/EU, resp. čl. směrnice 
2013/59/Euratom.  

AKCEPTOVÁNO částečně 

U § 4 jsou již odkazy zapracovány bude 
doplněn text poznámky pod čarou podle 
LPV.  

K § 5 porodní asistentka – směrnicí jsou 
stanoveny podmínky pro kvalifikační 
přípravu. Bude vykázáno k novele vyhlášky 
č. 39/2005 Sb.  

K § 7 odst. 5 je vykázáno ve vztahu k čl. 18 
odst. 2 směrnice 2013/59/Euratom (viz 
připomínka výše). 

Vzhledem k tomu, že ustanovení § 21, 26, 
131, 160 a 161 nepodléhají novelizaci a 
poznámky pod čarou se samostatně 
nenovelizují, předkladatel zváží provedení 
referenčních odkazů. 

  Nad rámec posuzování slučitelnosti: 
K Čl. 1 bodu 4 návrhu (§ 2 písm. d)) 

Definice nemůže být tvořena pouze 
demonstrativním výčtem, ale musí stanovit 
pojmové znaky definovaného pojmu. To definice 
„specifické ošetřovatelské péče“ nesplňuje. Je 
nutno jí přeformulovat a daný pojem řádně 
definovat. 

AKCEPTOVÁNO 

Definice v § 2 písm. d) je  uvedena ve 
znění: 

d) specifickou ošetřovatelskou péčí 
ošetřovatelská péče poskytovaná pacientům 
ve vymezeném úseku zdravotní péče 
zejména při poskytování radiologických 
výkonů, zabezpečení nutričních potřeb 
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pacientů v oblasti preventivní a léčebné 
výživy nebo neodkladné péče,  

Ministerstvo dopravy    

Mgr. Daniela Heppnerová Doporučující V úvodní větě návrhu vyhlášky upozorňujeme na 
to, že zmocňovací ustanovení obsažené v § 90 
odstavec 2 písmeno e) 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, bylo 
novelizováno nejen zákonem č. 125/2005 Sb., ale 
rovněž zákonem č. 105/2011 Sb. Zákon 
č. 105/2011 Sb., by tedy měl být do úvodní věty 
návrhu vyhlášky doplněn. 

AKCEPTOVÁNO 

Úvodní věta je upravena 

  Závěr: 
Doporučujeme upravit předložený materiál 
s ohledem na výše uvedenou doporučující 
připomínku. 

 

Ministerstvo financí    

 Doporučující Doporučující připomínka: k bodu 11 
Za text: „V § 3 odst. 1“ doporučujeme doplnit 
mezeru. 

AKCEPTOVÁNO 

 Doporučující Doporučující připomínka: k § 4 odst. 1 písm. AKCEPTOVÁNO 
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o) 
1. V souvislosti se změnou provedenou v 

dokumentu „Platné znění vyhlášky s 
vyznačením navrhovaných změn“ 
doporučujeme doplnit bod 24, který zní:  
„24. V § 4 odst. 1 písm. o) se slova „včetně 
návykových látek10), (dále jen „léčivé 
přípravky“),“ zrušují.“ 

Ostatní body se přečíslují. 

 Doporučující Doporučující připomínka: k dosavadnímu 
bodu 43 

V dokumentu „Platné znění vyhlášky s 
vyznačením navrhovaných změn“ v § 15 odst. 1 
chybí na konci věty tečka, doporučujeme doplnit. 

AKCEPTOVÁNO 

 Doporučující Doporučující připomínka: k § 17 odst. 
2. V souvislosti se změnou provedenou v 

dokumentu „Platné znění vyhlášky s 
vyznačením navrhovaných změn“ 
doporučujeme doplnit bod 56 (při zohlednění 
připomínky č. 2 se bude jednat o bod 57), 
který zní:  
„56. V § 17 odst. 2 se ve větě první slova „v 
rámci přednemocniční neodkladné péče, 
včetně letecké záchranné služby, a dále v 
rámci anesteziologicko resuscitační péče a v 
rámci akutního příjmu“ nahrazují slovy „při 
poskytování přednemocniční neodkladné 
péče, a dále při poskytování akutní lůžkové 

AKCEPTOVÁNO 
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péče intenzivní, včetně péče na urgentním 
příjmu“. 

Ostatní body se přečíslují. 

 Doporučující Doporučující připomínka: k dosavadnímu 
bodu 59 
V dokumentu „Platné znění vyhlášky s 
vyznačením navrhovaných změn“ v § 19 odst. 3 
chybí na konci věty tečka, doporučujeme doplnit. 

AKCEPTOVÁNO 

 Doporučující Doporučující připomínka: k dosavadnímu 
bodu 63 
V dokumentu „Platné znění vyhlášky s 
vyznačením navrhovaných změn“ doporučujeme 
znění § 22a až 22c, které se vkládají, vyznačit 
tučným písmem. 

AKCEPTOVÁNO 

 Doporučující  Doporučující připomínka: k dosavadnímu 
bodu 76 
V dokumentu „Platné znění vyhlášky s 
vyznačením navrhovaných změn“ doporučujeme 
před textem „§ 30“ odstranit uvozovky. 

AKCEPTOVÁNO 

 Doporučující Doporučující připomínka: k dosavadnímu 
bodu 77 
V dokumentu „Platné znění vyhlášky s 
vyznačením navrhovaných změn“ doporučujeme 
u § 30a odstranit slova „1. Za § 30 se vkládá 
§ 30a, který včetně nadpisu zní: „“. 

AKCEPTOVÁNO 
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 Doporučující Doporučující připomínka: k dosavadnímu 
bodu 114 
V dokumentu „Platné znění vyhlášky s 
vyznačením navrhovaných změn“ doporučujeme 
v § 83 na konci písmene b) čárku přeškrtnout a 
doplnit tečku vyznačenou tučným písmem. 

AKCEPTOVÁNO 

 Doporučující Doporučující připomínka: k dosavadnímu 
bodu 124: 
K § 109 písm. a) bod 5: V dokumentu „Materiál“ 
je odkaz k poznámce pod čarou č. 38 uveden za 
slovem „práce“, v dokumentu „Platné znění 
vyhlášky s vyznačením navrhovaných změn“ je 
odkaz na poznámku pod čarou č. 38 uveden za 
slovem „události“. Doporučujeme sjednotit. 

AKCEPTOVÁNO 

 Doporučující Doporučující připomínka: k č. II 
Upozorňujeme, že není v souladu text 
odůvodnění (uvádí se, že se nabytí účinnosti 
navrhuje dnem 1. 9. 2017) a text vlastní úpravy 
(podle které vyhláška nabývá účinnosti patnáctým 
dnem po vyhlášení). Doporučujeme stanovit 
datum účinnosti konkrétním datem tak, jak je 
uvedeno v odůvodnění, tj. nahradit slova 
„patnáctým dnem po vyhlášení“ slovy „dnem 1. 
září 2017“. 
 
 

AKCEPTOVÁNO jinak 
Je navrženo, aby vyhláška nabyla účinnosti 
patnáctým dnem ode dne vyhlášení. Delší 
legisvakanční lhůta není s ohledem na 
účinnost (k 1. 9. 2017) zákona č. 201/2017 
Sb., kterým je novelizován zákon č. 96/2004 
Sb., žádoucí. 
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Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

   

   OBECNĚ 

K připomínkám MPSV uplatněným nad 
rámec posuzovaného návrhu, které se týkají 
zejména požadavků na vypuštění některých 
činností zdravotnických pracovníků, které 
se překrývají s činnostmi sociálního 
pracovníka podle zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, sdělujeme, že průnik těchto 
činností je upraven stávající vyhláškou 
dlouhodobě a ze strany MPSV jsme nikdy 
k tomuto nezaznamenali žádné výhrady.  

Není účelem, aby zdravotničtí pracovníci 
uvedenými činnostmi přejímali činnosti 
sociální práce v rozsahu svěřeném 
sociálnímu pracovníkovi podle zákona č. 
108/2006 Sb. 

 Na pomezí zdravotní a sociální péče 
existuje řada vztahů a průniků a vzájemná 
spolupráce a částečné překrývání 
obdobných činností je potřebné pro zajištění 
prevence zaměřené na vyhledávání osob, 
které se mohou v důsledku své nemoci 
ocitnout v nepříznivé sociální situaci. Při 
poskytování zdravotních služeb se s 
pacientem či klientem v první linii setká 
právě zdravotnický pracovník, který jako 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNARZEWWK8)



 14 

první může poodhalit žádoucí sociální 
pomoc a v základech pacientovi/klientovi  
poradit a poté v případě nutnosti 
zprostředkovat kvalifikovanou sociální 
pomoc. Touto návazností je umožněno 
zajistit plynulou nezbytnou péči zdravotní i 
sociální.  

Záměrem vyhrazených dílčích činností je 
včasné získávání sociální anamnézy, 
zhodnocení situace a rozhodnutí, zda ji lze 
zvládnout za pomocí rodiny nebo za pomoci 
sociálního pracovníka. 

Je to jeden ze způsobů, jak podchytit 
potřebu sociální péče. 

Požadovaným vypuštěním těchto dílčích 
činností by naopak došlo ke zhoršení 
dostupnosti sociálních služeb (nedošlo by 
ani ke zjištění, že jich je ve vztahu 
k danému pacientovi – klientovi třeba). Což 
není ku prospěchu péče o pacienta.  

K této problematice dále doplňujeme, že 
zdravotničtí pracovníci jsou v rámci 
kvalifikační přípravy vzděláváni i v oblasti 
sociálně právní související s poskytováním 
zdravotní péče. 

. 
 Zásadní K čl. 1 VYSVĚTLENO - připomínkové místo 

vysvětlení akceptuje, požaduje však doplnit 
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 K bodu 15 
Nově definované písmeno d) v § 4 odst. 1 
stanoví, že všeobecná sestra by měla „získávat 
základní anamnestické údaje, to je osobní, 
rodinnou, pracovní a sociální anamnézu“ 
Vzhledem k tomu, že v tomto případě může dojít 
k překryvu při výkonu uvedených činností 
s výkonem činností sociálního pracovníka, je 
nutné více rozvést, co je myšleno pojmem 
„základní anamnestické údaje“, jelikož činnosti 
sociálního pracovníka nemůže vykonávat žádné 
jiné povolání. Požadujeme vyjasnit. 
Tato připomínka je zásadní. 

popis osobní, rodinné, sociální a pracovní 
anamnézy do části III. Odůvodnění. 
Odůvodnění je  doplněno.  

Podle vyhlášky č. 98/2012 Sb., o 
zdravotnické dokumentaci jsou nedílnou 
součástí zdravotní dokumentace taktéž 
údaje o zdravotním stavu pacienta, včetně 
anamnestických údajů potřebných pro 
poskytování zdravotních služeb, informace 
o průběhu vyšetřování, léčení a dalších 
významných okolnostech souvisejících se 
zdravotním stavem pacienta a s postupem 
při poskytování zdravotní péče.  

Z uvedeného vyplývá, že v rámci 
poskytování zdravotních služeb je ošetřující 
zdravotnický pracovník povinen získat 
řádně a podrobně anamnestické údaje a 
zjištěné zaznamenat ve zdravotnické 
dokumentaci. S odvoláním na předmětnou 
vyhlášku ošetřovatelskou anamnézu 
pacienta a informace o zhodnocení 
zdravotního stavu pacienta obsahují i 
záznamy o ošetřovatelské péči. Všeobecná 
sestra sbírá anamnézu - informace a údaje o 
základních potřebách pacienta či jeho 
rodiny, komunity (potřebách 
fyziologických, psychických, sociálních i 
duchovních) od pacienta nebo 
rodiny/skupiny/komunity), na jejichž 
analýze a vyhodnocení sestra stanovuje a 
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provádí ošetřovatelskou péči.  

Aby sběr anamnestických údajů nebyl 
duplicitní jako doposud a snížila se 
administrativní zátěž lékařů, navrhuje se 
získávání osobní, rodinné, pracovní a 
sociální anamnézy přenechat všeobecné 
sestře.  
 
Osobní anamnéza je chronologický výčet 
chorob, operací, úrazů a jejich komplikací 
prodělaných od dětství do současnosti.  
 
Rodinnou anamnézu tvoří údaje o zdravotním 
stavu nejbližších příbuzných (rodiče, prarodiče, 
sourozenci, děti). Pátrá se po výskytu chorob, 
které mohou mít vliv na zdraví vyšetřované 
osoby.  

Cílem sociální a pracovní anamnézy je 
obeznámit se s podmínkami, ve kterých 
pacient žije a pracuje. Podrobná znalost 
životních a pracovních poměrů nám může 
pomoci jak ve fázi diagnostiky a 
rozhodování o způsobu léčby (ambulantní x 
hospitalizace), tak před plánovaným 
propuštěním. Zvláště ve vnitřním lékařství, 
kde dominují pacienti vyššího věku, hrají 
tyto informace důležitou roli. 

 Zásadní K bodu 21  
Nad rámec návrhu požadujeme novelizovat také 
písmeno l) v § 4 odst. 1. 

VYSVĚTLENO – připomínkové místo 
souhlasí s vypořádáním za podmínky, že do 
části III. Odůvodnění bude doplněn popis 
osobní, rodinné, sociální a pracovní 
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Platné ustanovení stanoví, že všeobecná sestra 
může „orientačně hodnotit sociální situaci 
pacienta, identifikovat potřebnost spolupráce 
sociálního nebo zdravotně-sociálního pracovníka 
a zprostředkovat pomoc v otázkách sociálních a 
sociálně-právních“.  
Hodnocení sociální situace nepřísluší 
zdravotnickému pracovníku, proto požadujeme 
přeformulování uvedeného ustanovení, například: 
„v případě potřeby zajistit spolupráci sociálního 
nebo zdravotně-sociálního pracovníka …“. 
Tato připomínka je zásadní. 

anamnézy (viz výše k novelizačnímu bodu 
15). Odůvodnění je doplněno. 

Navrhovaná změna formulace nemá věcný 
dopad na výsledek popisované činnosti.  

Máme za to, že bez orientačního 
zhodnocení sociální situace a identifikace 
potřeby spolupráce se sociálním nebo 
zdravotně sociálním pracovníkem, nelze 
tuto spolupráci zprostředkovat, neboť ani 
není zjištěna její potřeba. Takto dojde 
naopak ke zhoršení dostupnosti sociálních 
služeb. Viz obecné odůvodnění v úvodu.  

Existují průniky v obsahu, vztahů profesí, 
kdy činnosti jedné profese se mohou 
částečně překrývat s činnostmi jiné profese.  

Ošetřovatelskou péčí (viz § 5 odst. 2 písm. g) 
zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních 
službách), kterou poskytuje všeobecná sestra, 
se rozumí péče, jejímž účelem je udržení, 
podpora a navrácení zdraví a uspokojování 
biologických, psychických a sociálních 
potřeb změněných nebo vzniklých v 
souvislosti s poruchou zdravotního stavu 
jednotlivců nebo skupin nebo v souvislosti s 
těhotenstvím a porodem, a dále rozvoj, 
zachování nebo navrácení soběstačnosti; její 
součástí je péče o nevyléčitelně nemocné, 
zmírňování jejich utrpení a zajištění klidného 
umírání a důstojné přirozené smrti. 
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Pro poskytování kvalitní zdravotní péče je 
nutné, aby zdravotnický pracovník měl 
ucelený soubor informací pro analýzu 
zdravotního stavu pacienta. Všeobecná 
sestra nehodnotí pouze zdravotní (fyzický a 
psychický) stav, ale i sociálního prostředí či 
duchovní potřeby pacienta a další problémy 
spojené se saturací potřeb. Jedná se tedy i o 
posouzení (analýzu) sociálně-kulturního 
prostředí pacienta.  

Je samozřejmé, že kvalifikované sociální 
hodnocení životní situace a poradenství 
přísluší sociálními pracovníkovi a ze strany 
MZ není určitě záměrem činnosti vyhrazené 
sociálnímu pracovníkovi dávat 
zdravotnickému pracovníkovi. Nicméně na 
pomezí zdravotní a sociální péče existuje 
řada vztahů a průniků a částečné překrývání 
obdobných činností. Mějme na paměti, že 
při poskytování zdravotních služeb se s 
pacientem či klientem potká v první linii 
zdravotnický pracovník, který jako první 
může na základě ucelené analýzy poodhalit 
žádoucí sociální pomoc a intervenci a dále 
jako první poskytnout prvotní počáteční 
návrh řešení a pomoc tím, že zprostředkuje 
kvalifikovanou pomoc sociálního 
pracovníka. K této problematice dále 
doplňujeme, že zdravotničtí pracovníci jsou 
v rámci kvalifikační přípravy vzděláváni i v 
oblasti sociálně právní související 
s poskytováním zdravotní péče. 
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 Zásadní K bodu 28  - k § 4b odst. 1 písm. g) 
Ustanovení stanoví, že dětská sestra může 
„edukovat rodiče nebo jiného zákonného 
zástupce dítěte ve výchově a ošetřovatelské péči o 
dítě v jednotlivých vývojových obdobích, pomáhat 
řešit zdravotní i sociální problémy v rámci 
školního poradenství …“ 
Vzhledem k tomu, že „řešení sociálních 
problémů“ odpovídá sociálnímu poradenství, 
které je vyhrazeno dle § 109 zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, výhradně sociálnímu pracovníkovi, 
požadujeme vyškrtnutí této kompetence. 
Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO – připomínkové místo 
souhlasí s vypořádáním  
Pro potřeby školního poradenství budou 
vypuštěna slova „i sociální“.  
 

 Zásadní K bodu 29  
Nad rámec návrhu požadujeme v § 5 odst. 1 
novelizovat také písmeno a). 
Ustanovení stanoví, že porodní asistentka může 
„poskytovat informace o životosprávě… o 
antikoncepci; poskytovat rady a pomoc v 
otázkách sociálně-právních, popřípadě takovou 
pomoc zprostředkovat“. 
Vzhledem k tomu, že „pomoc v otázkách 
sociálně-právních“ odpovídá sociálnímu 
poradenství, které je vyhrazeno dle § 109 zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, výhradně sociálnímu 
pracovníkovi, požadujeme úpravu textu tak, aby 

AKCEPTOVÁNO jinak 
 
Na základě projednání je ustanovení 
upraveno takto:  
„poskytovat rady a pomoc v otázkách 
sociálně-právních ve spolupráci 
s odpovědnými orgány“. 
V této podobě je vypořádání připomínky ze 
strany MPSV akceptováno. 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNARZEWWK8)



 20 

bylo kompetencí porodní asistentky tuto pomoc 
pouze zprostředkovat. 
Tato připomínka je zásadní. 

 Zásadní K bodu 37  
Ustanovení nového písmene d) v § 6 odst. 2 
stanoví, že ergoterapeut může „seznamovat 
pacienty s možnostmi sociální péče…“.  
Spojení „seznamovat pacienty s možnostmi 
sociální péče“ odpovídá sociálnímu poradenství, 
které je vyhrazeno dle § 109 zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, výhradně sociálnímu pracovníkovi, 
ergoterapeutovi nepřísluší tuto činnost vykonávat. 
Požadujeme vyškrtnutí této kompetence.  
Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO jinak 
Na základě projednání je ustanovení 
upraveno takto:  
 
Návrh 
Slova: „seznamovat pacienty s možnostmi 
sociální péče ve spolupráci s odpovědnými 
orgány…“  
 
V této podobě je vypořádání připomínky ze 
strany MPSV akceptováno. 

 Zásadní K bodu 42  
Nad rámec návrhu požadujeme novelizovat také 
§ 9 doplněním nového písmene i). 
Vzhledem k vysokému významu výkonu činností 
zdravotně-sociálního pracovníka v rámci 
multidisciplinárního týmu požadujeme rozšíření 
jeho kompetencí ve znění: „i) působit v rámci 
ošetřovatelského týmu jako odborník 
zaměřený na uspokojování specifických potřeb 
pacientů.“. 
Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO – jinak 
Návrh znění nového písmene nevymezuje 
konkrétní činnost zdravotnického 
pracovníka. Jde pouze o jakési vymezení 
role zdravotně-sociálního pracovníka na 
pomezí zdravotní péče. Již zákonem o 
nelékařských zdravotnických povoláních je 
vymezeno, že zdravotně-sociální pracovník 
se podílí na ošetřovatelské péči v oblasti 
uspokojování sociálních potřeb pacienta. 
Navíc by ani takováto úprava nezajistila 
očekávaný účel, kterým má být akceptace 
sociálního pracovníka jako plnohodnotného 
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člena ošetřovatelského týmu. Po vzájemné 
dohodě MPSV a MZ bude řešeno v rámci 
metodického vedení poskytovatelů 
zdravotních služeb. Zástupce MPSV bude 
přizván na poradu managementu 
nelékařských zdravotnických pracovníků.  

 Zásadní K bodu 96  
Nad rámec návrhu požadujeme také novelizovat 
§ 51 doplněním nového písmene d). 
Vzhledem k vysokému významu výkonu činností 
sociálního pracovníka v rámci 
multidisciplinárního týmu požadujeme rozšíření 
jeho kompetencí ve znění: „d) působit v rámci 
ošetřovatelského týmu jako odborník 
zaměřený na uspokojování specifických potřeb 
pacientů.“.  
Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO – jinak 
Návrh znění nového písmene nevymezuje 
konkrétní činnost jiného odborného 
pracovníka. Jde pouze o jakési vymezení 
role jiného odborného pracovníka 
(sociálního pracovníka) na pomezí 
zdravotní péče. MZ má za to, či konkrétní 
činnosti, které jsou uvedeny v příkladném 
výčtu, popisují činnost zaměřenou na 
uspokojování sociálních potřeb 
pacienta/klienta.  
Navíc by ani takováto úprava nezajistila 
očekávaný účel, kterým má být akceptace 
sociálního pracovníka jako plnohodnotného 
člena ošetřovatelského týmu. Po vzájemné 
dohodě MPSV a MZ bude řešeno v rámci 
poskytování metodického vedení 
poskytovatelům zdravotních služeb. 
Zástupce MPSV bude přizván na poradu 
managementu nelékařských zdravotnických 
pracovníků.  

 Zásadní K bodu 105 
1. Nad rámec návrhu požadujeme novelizovat 

AKCEPTOVÁNO jinak 

 – připomínkové místo s vypořádáním 
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také § 57 písm. a) bod 2. 
Ustanovení staví, že dětská sestra může 
„…spolupracovat s fyzioterapeutem, nutričním 
terapeutem, klinickým psychologem nebo 
zdravotně-sociálním pracovníkem,“. 
Požadujeme doplnit text o sociálního pracovníka, 
a to nejenom s ohledem na to, že by mělo být 
dětskou sestrou hodnoceno sociální prostředí ve 
zdr. a zvláštních dětských zařízeních (k čemuž 
nemá příslušné odborné kompetence a nemůže 
tuto činnost vykonávat, ale také proto, že v textu 
je již uveden zdr.-soc. pracovník, jehož činnosti 
může v sociální oblasti sociální pracovník 
adekvátně zastat. 
Tato připomínka je zásadní. 

souhlasí 

V návaznosti na stanovení činností dětské 
sestry s odbornou způsobilostí v § 4b dojde 
na základě vypořádání připomínek dalších 
připomínkových míst k vypuštění 
konkrétních vyjmenovaných činností v § 57 
s tím, že v dosavadním úvodním ustanovení 
bude uveden odkaz na § 4b vyhlášky. 

 Zásadní 2. Nad rámec návrhu požadujeme novelizovat v § 
57 písm. a) také bod 3. 
Dle ustanovení může dětská sestra „vyhodnocovat 
výchovné, sociální a léčebné prostředí…“. 
Vyhodnocování sociálního prostředí nemůže 
vykonávat dětská sestra, proto požadujeme 
vyškrtnutí této části textu, nebo úpravu textu ve 
smyslu, že hodnocení provádí zdr.-soc. pracovník 
nebo sociální pracovník, se kterým dětská sestra 
spolupracuje. 
Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO jinak – připomínkové 
místo s vypořádáním souhlasí 

V návaznosti na stanovení činností dětské 
sestry s odbornou způsobilostí v § 4b dojde 
na základě vypořádání připomínek dalších 
připomínkových míst k vypuštění 
konkrétních vyjmenovaných činností v § 57 
s tím, že v dosavadním úvodním ustanovení 
bude uveden odkaz na § 4b vyhlášky. 

 Zásadní K bodu 106  AKCEPTOVÁNO – jinak 
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1. Nad rámec návrhu požadujeme také 
novelizovat § 59 písm. a) bod 1. 
Dle tohoto ustanovení může komunitní sestra 
„komplexně analyzovat zdravotní a sociální 
situaci jednotlivce ve vlastním sociálním 
prostředí nebo skupiny občanů z hlediska 
koordinace poskytované zdravotní a sociální 
péče, všechna vhodná zařízení zdravotní 
a sociální péče a koordinovat poskytovanou 
integrovanou péči“. 
V rámci tohoto povolání nelze vykonávat činnosti 
jako je „komplexní analýza sociální situace 
jednotlivce z hlediska koordinace sociální péče“.  
Tato činnost je vyhrazena dle § 109 zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, výhradně sociálnímu 
pracovníkovi. Požadujeme vyškrtnutí této 
kompetence, nebo uvedení, že komunitní sestra 
naplňuje předpoklady pro výkon povolání 
v souladu s § 110 zákona č. 108/2006 Sb. 
Tato připomínka je zásadní. 

Slovo „analyzovat“ je nahrazeno slovem 
„zjišťovat“. 

Existují průniky v obsahu, vztahů profesí, 
kdy činnosti jedné profese se mohou 
částečně překrývat s činnostmi jiné profese 
a účelem ošetřovatelské péče je i mimo jiné 
uspokojování sociálních potřeb změněných 
nebo vzniklých v souvislosti s poruchou 
zdravotního stavu jednotlivců nebo skupin.  

MZ má za to, že komunitní sestře, která 
pracuje na pomezí zdravotně-sociální péče, 
činnost uvedená v § 59  písm. a) bodě 1 
přísluší vykonávat. Obsahem povolání 
komunitní sestry je poskytování, 
organizování a metodické řízení primární, 
integrované a preventivně zaměřené 
ošetřovatelské péče o jednotlivce a skupiny 
osob ve vlastním sociálním prostředí.  

Jak už jsme uváděli u vypořádání 
obdobných připomínek, pro poskytování 
kvalitní zdravotní péče je nutné, aby 
zdravotnický pracovník měl ucelený soubor 
informací pro analýzu zdravotního stavu 
pacienta. Obsahem ošetřovatelské 
anamnézy jsou informace a údaje o 
základních fyziologických, psychických, 
sociálních i duchovních potřebách klienta či 
problémech klienta spojených se saturací 
potřeb. Jedná se tedy i o posouzení 
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(analýzu) sociálně-kulturního prostředí 
pacienta. 

Uvádíme, že požadavku uvést v předložené 
vyhlášce, že „komunitní sestra naplňuje 
předpoklady pro výkon povolání v souladu 
s § 110 zákona č. 108/2006 Sb.“  nelze 
vyhovět. Tento požadavek lze podle našeho 
názoru  realizovat pouze doplněním 
způsobu získání požadovaného vzdělání 
komunitní sestry v rámci novely zákona č. 
108/2006 Sb. (např. v novém § 110 odst. 4 
písm. c). 
 

 Zásadní 2. Nad rámec návrhu požadujeme novelizovat v § 
59 písm. a) také bod 2. 
Ustanovení stanoví, že komunitní sestra může 
„komplexně analyzovat zdravotní a sociální 
situaci pacientů a osob blízkých z hlediska 
ošetřovatelské péče, realizovat poradenství pro 
skupinu občanů ve spolupráci s odpovědnými 
orgány;“. 
V rámci tohoto povolání nelze vykonávat činnosti 
jako je „komplexní analýza sociální situace a 
realizovat sociální poradenství“.  Tyto činnosti 
jsou vyhrazeny dle § 109 zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, výhradně sociálnímu pracovníkovi. 
Požadujeme vyškrtnutí této kompetence nebo 
uvedení, že komunitní sestra naplňuje 

AKCEPTOVÁNO - jinak 

Viz odůvodnění k bodu 1 

Slovo „analyzovat“ je nahrazeno slovem 
„zjišťovat“. 
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předpoklady pro výkon povolání v souladu s § 
110 zákona č. 108/2006 Sb. Pokud nebude 
ustanovení doplněno o výše uvedené předpoklady 
dle zákona o soc. službách, požadujeme doplnění 
§ 59 o spolupráci komunitní sestry se zdr.-
sociálním nebo sociálním pracovníkem za účelem 
analýzy sociální situace pacientů. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

 Zásadní 3. Nad rámec návrhu požadujeme novelizovat 
také § 61 písm. a) bod 5. 
Ustanovení stanoví, že sestra může 
„…spolupracovat s fyzioterapeutem, nutričním 
terapeutem a zdravotně-sociálním 
pracovníkem,“. 
Požadujeme úpravu textu na „…,zdravotně-
sociálním nebo sociálním pracovníkem,“. 
Činnost zdr.-soc. pracovníka může v rámci svých 
kompetencí vhodně zastat také sociální 
pracovník. 
Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO jinak – připomínkové 
místo s vypořádáním souhlasí. 

§ 61 písm. a) bod 5 bude upraven takto: 

5. edukovat pacienta a jím určené osoby 
v oblastech zdravotní prevence a 
ošetřování; přitom spolupracovat zejména s 
fyzioterapeutem, nutričním terapeutem a 
zdravotně-sociálním pracovníkem, 

 

 Zásadní K bodu 108  
Nad rámec návrhu požadujeme novelizovat také 
§ 72 odst. 1 písm. a) bod 1. 
Ustanovení stanoví, že porodní asistentka pro 
komunitní péči může „komplexně analyzovat 
zdravotní a sociální situaci žen, novorozenců a 

AKCEPTOVÁNO - jinak 

Návrh 

Slovo „analyzovat“ je nahrazeno slovem 
„zjišťovat“. 
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jejich rodin z hlediska koordinace poskytované 
zdravotní a sociální péče…“. 
V rámci tohoto povolání nelze vykonávat činnosti 
jako je „komplexní analýza sociální situace“ ani 
ve vztahu ke koordinaci sociální péče.  Tyto 
činnosti jsou vyhrazeny dle § 109 zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, výhradně sociálnímu 
pracovníkovi. Požadujeme vyškrtnutí této 
kompetence, nebo uvedení, že porodní asistentka 
pro komunitní péči naplňuje předpoklady pro 
výkon povolání v souladu s § 110 zákona č. 
108/2006 Sb. Pokud nebude ustanovení doplněno 
o výše uvedené předpoklady dle zákona o soc. 
službách, požadujeme doplnění § 72 o spolupráci 
porodní asistentky pro komunitní péči se zdr.-
sociálním nebo sociálním pracovníkem za účelem 
analýzy sociální situace. 
Tato připomínka je zásadní. 

 

 Zásadní K odůvodnění  
V souladu s výše uvedenými připomínkami 
požadujeme shodně upravit také odůvodnění 
k návrhu vyhlášky. 
Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO 

Odůvodnění je upraveno v návaznosti na 
stav vypořádání.  

Ministerstvo pro místní rozvoj    

 Doporučující 1) k ustanovení § 43, bod 24 
Doporučujeme uvést bod v tomto znění: 

NEAKCEPTOVÁNO – připomínkové 
místo trvá na své připomínce 
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„ 24. připravovat těla zemřelých k pitvě, po 
pitvě upravovat těla zemřelých a oblékat je do 
rubáše pro předání pohřební službě,“ 
Odůvodnění:  
Do šatů si tělo zemřelého po pitvě obléká 
provozovatel pohřební služby na základě příkazní 
smlouvy s vypravitelem pohřbu sám. Pokud bude 
chtít provozovatel pohřební služby po sanitáři, 
aby tělo zemřelého po pitvě oblékl rovnou do 
šatů, není povinen mu sanitář takovou službu 
bezúplatně provést. Oblékání do šatů je mnohem 
náročnější činnost než oblékání do smuteční 
košile. Veřejným zájmem je, aby těla zemřelých 
do předání pohřební službě nebyla uložena nahá. 
Náklady na pořízení nejlevnějších eko-papírových 
rubášů ze zdravotního pojištění jsou vzhledem k 
nízké propitvanosti (18 % z celkového počtu úmrtí 
105 665 v roce 2014 – viz poslední statistiky 
ÚZIS 2015) zanedbatelná, činí cca 36 tis. ročně. 

Z připomínky není zcela jasné, co je 
požadováno. 

Máme za to, že povinnost oblékání do 
rubáše, aby těla zemřelých do předání 
pohřební službě nebyla uložená nahá, 
přísluší věcně jinému právnímu předpisu, 
nikoli vyhlášce, kterou se stanoví rozsah 
zdravotní péče poskytované jednotlivými 
zdravotnickými povoláními. 

Dovolujeme si upozornit, že ani takováto 
úprava by neznamenala úhradu rubášů 
z veřejného zdravotního pojištění. 

  2) k návrhu celkově 
Doporučujeme provést celkovou revizi textu, 
např. opravit č. zákona na konci úvodní věty 
vyhlášky, za bod 23. návrhu vložit nový, který 
upraví navrhované změny v § 4 odst. 1 písm. o), 
sjednotit používání slova katetr/katétr v celém 
návrhu.   

AKCEPTOVÁNO částečně – 
připomínkové místo s vypořádáním 
souhlasí 

Nejednotnost v používání slova katetr 
ve vyhlášce nemá vliv na porozumění textu.  

K úpravě bude přistoupeno v případě, že by 
došlo k vydání nové vyhlášky.  
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Ministerstvo průmyslu a 
obchodu 

   

 Doporučující Doporučující připomínky: 
Doporučujeme v předmětném materiálu před jeho 
předložením k projednání vládě ČR provést 
úpravy legislativně technického charakteru, jako 
např. v úvodní větě návrhu místo zákona 
č. 125/2005 Sb. uvést zákon č. 105/2011 Sb. nebo 
v bodě 72.  návrhu vyhlášky místo slova 
„doplňuje“ uvést slovo „vkládá“ a takto provést 
revizi celého materiálu. 

AKCEPTOVÁNO 

Ministerstvo spravedlnosti    

  1. V úvodní větě navrhované vyhlášky je 
použita neúplná citace zákona č. 96/2004 
Sb., doporučujeme doplnit další zákony, 
které zákon o nelékařských 
zdravotnických povoláních (zejména jeho 
zákonné zmocnění k vydání prováděcího 
právního předpisu) novelizovaly (např. 
zákon č. 124/2008 Sb., zákon č. 189/2008 
Sb., zákon č. 105/2011 Sb.).  

AKCEPTOVÁNO částečně. 

Část padesátá šestá zákona č. 124/2008 Sb. 
byla zrušena.  

Zákon č. 189/2008 Sb. nemění § 90 odst. 2 
písm. e) zákona č. 96/2004 Sb.  

 Doporučující 2. Nové znění § 4 odst. 1 doporučujeme 
provést jedním novelizačním bodem, 
neboť navrhovaná změna uvedeného 
ustanovení pomocí 15 novelizačních bodů 
(č. 12. až 26.) je značně komplikovaná a 
nepřehledná a aplikačně náročná.  

Legislativně technickou úpravu podle 
možností zvážíme.  
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 Doporučující 3. K novelizačnímu bodu č. 87 a 88: 
Nesouhlasíme se změnou nadpisu § 41 a 
nahrazením „dopravy nemocných a 
raněných“ slovy „zdravotnické záchranné 
služby“. Tento nesouhlas odůvodňujeme 
tím, že navržená terminologická úprava je 
zavádějící a zmatečná jednak ve vztahu k 
§ 36 vyhlášky č. 55/2011 Sb. a zejména 
k vyhlášce č. 99/2012 Sb., která rozlišuje 
zdravotnické dopravní služby (příloha č. 
5) a zdravotnické záchranné služby 
(příloha č. 6). S touto naší připomínkou 
koresponduje i text zvláštní části 
odůvodnění k § 41, kde je uvedeno, že 
poslední novela zákona č. 96/2004 Sb. 
změnila označení profese řidiče dopravy 
nemocných a raněných na řidiče 
zdravotnické dopravní služby. Žádáme 
uvedené novelizační body vypustit a 
provést takové změny vyhlášky č. 55/2011 
Sb., které budou reflektovat poslední 
změny zákona č. 96/2004 Sb. a 
respektovat stávající právní úpravu 
obsaženou ve vyhlášce č. 99/2012 Sb.  

AKCEPTOVÁNO  
 
Ustanovení § 41 zní:  

§ 41  
 

Řidič dopravy nemocných a raněných zdravotnické 
dopravní služby 

 
 Řidič dopravy nemocných a raněných 
zdravotnické dopravní služby vykonává činnosti podle § 3 
odst. 2 a dále pod odborným dohledem zdravotnického 
pracovníka způsobilého k poskytování zdravotní péče bez 
odborného dohledu v oboru poskytované péče, zejména 
lékaře, zdravotnického záchranáře, všeobecné sestry, 
dětské sestry nebo porodní asistentky a v případě výhradní 
přepravy tkání a biologického materiálu zdravotního 
laboranta nebo odborného pracovníka v laboratorních 
metodách a přípravě léčivých přípravků, může  

 

 Zásadní 4. K novelizačnímu bodu č. 117: 
Nesouhlasíme se zrušením § 85 vyhlášky 
bez náhrady a tento nesouhlas 
odůvodňujeme skutečností, že zrušením § 
85, tj. zrušením odbornosti zdravotního 
laboranta pro sexuologii a asistovanou 
reprodukci, bez jakékoli náhrady nebo 

AKCEPTOVÁNO 
K připomínce dále uvádíme následující: 
Falopletyzmografické vyšetření může 
provádět také zdravotní laborant s odbornou 
způsobilostí pod odborným dohledem 
zdravotnického pracovníka se 
specializovanou způsobilostí, tj. lékaře 
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přesunutí jednotlivých činností jiným 
zdravotnickým pracovníkům nastane 
situace, kdy nebude zřejmé, kdo má 
činnosti nyní vyhrazené zdravotním 
laborantům v sexuologii vykonávat. V 
případě Vězeňské služby ČR se jedná 
zejména o provádění 
falopletyzmografického vyšetření, které je 
prováděno v rámci sexuologického 
ochranného léčení ve Věznici Kuřim. 
Současně návrh novely neobsahuje 
přechodné ustanovení, které by po 
účinnosti novely vyhlášky č. 55/2011 Sb. 
upravovalo odbornost laborantů v 
sexuologii a asistované reprodukci, neboť 
tato odbornost zanikne, což bude mít 
mimo jiné dopad do pracovněprávních 
vztahů. Je současně třeba upozornit na 
určitý nesoulad s vyhláškou č. 99/2012 
Sb., o požadavcích na minimální 
personální zabezpečení zdravotních 
služeb, která v Příloze č. 1 bodě 1.48 
písm. c) stále existenci zdravotního 
laboranta pro sexuologii předpokládá. 
Tuto připomínku označujeme za 
zásadní.  

sexuologa. Taktéž toto vyšetření může 
samozřejmě provádět lékař sexuolog sám.  
 
Vzhledem k tomu, že podle dřívějších 
právních předpisů tj. vyhlášky č. 77/1981 
Sb. pomaturitní specializační studium 
v oboru Zdravotní laborant v úseku práce 
Vyšetřovací metody v sexuologii 
absolvovalo 14 absolventů v době od r. 
1984 do roku 2005 a podle NV č. 463/2004 
Sb. neatestoval ve specializačním 
vzdělávání v oboru Sexuologie žádný  
absolvent. Je nanejvýš pravděpodobné, že 
většinu potřebných činností vykonávají 
zdravotní laboranti s odbornou způsobilostí 
pod odborným dohledem zdravotnického 
pracovníka se specializovanou způsobilostí, 
tj. lékaře sexuologa. 
  

Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy 

   

 Zásadní Zásadní připomínky: 
1. K návrhu vyhlášky, čl. I, bodu 28., činnosti 

praktické sestry: Rozsah činností praktické 

VYSVĚTLENO – připomínkové místo 
s vypořádáním souhlasí 
S navýšením odborné složky vzdělávání 
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sestry se oproti zdravotnickému asistentovi 
rozšířil, a to nejen v základní péči, ale také o 
oblast specializované ošetřovatelské péče pod 
odborným dohledem nebo přímým vedením a 
o činnost zubní instrumentářky (i když popis 
činností zubní instrumentářky je ve vyhlášce 
širší). Důsledkem bude potřeba navýšení 
odborné složky vzdělávání. Žádáme 
vyspecifikovat činnosti všeobecné sestry a 
praktické sestry v péči o děti všech věkových 
kategorií (tj. i novorozenců), v porovnání 
s dětskou sestrou. Popis činností dětské sestry 
je širší než u všeobecné nebo praktické sestry, 
v popisu všeobecné a praktické sestry je však 
uvedeno, že poskytují ošetřovatelskou péči 
všem věkovým kategoriím, s výjimkou 
několika činností omezených věkem dítěte. Z 
toho vyplývá, že dle vyhlášky všeobecná nebo 
praktická sestra rozděluje stravu a sleduje 
pitný režim, zatímco dětská sestra připravuje 
a podává stravu. Nakrmit dítě může výhradně 
dětská sestra. Dále není jasné, zda v rozsahu 
odborné způsobilosti vykonává praktická 
sestra i činnosti při zajištění herních aktivit 
dětí. Žádáme doplnit. 

MZ po projednání se zástupci MŠMT, NUV 
počítá a vítá jej.  
Cílem MZ je kvalifikační přípravu praktické 
sestry na středních zdravotnických školách 
více zaměřit na výuku klinických oborů, 
aby budoucí absolventi byli lépe připraveni 
na praxi. Tuto změnu lze učinit v návaznosti 
na realizovaná opatření MŠMT, díky 
kterým nebude u zdravotnických oborů 
povinná zkouška z matematiky ve společné 
části maturitní zkoušky. 
K vymezení činností všeobecné sestry 
k péči o děti sdělujeme, že všeobecná sestra 
dle směrnice č. 2005/36/ES je odpovědná, 
za všeobecnou péči, tedy pečuje nejenom o 
dospělé, ale i děti. Kvalifikační příprava 
všeobecné sestry musí dle směrnice 
poskytovat všeobecné sestře potřebné 
teoretické znalosti a dovednosti v péči o dítě 
a matku, o dítě a dětskému lékařství. 
Z tohoto důvodu nemůže MZ omezit péči 
všeobecné sestry pouze na dospělé osoby. 
Obecně platí, že všeobecná sestra je 
způsobilá, poskytovat ošetřovatelskou péči 
v rozsahu činností uvedených v § 4 
vyhlášky o činnostech pacientům jakéhokoli 
věku.  
Jsou zde však některá omezení ve vztahu 
k péči o děti. Všeobecná sestra není 
způsobilá podávat léčivé přípravky 
nitrožilně u dětí do tří let, provádět 
katetrizaci močového měchýře dívek 
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mladších tří let, zavádět gastrické sondy 
pacientům při vědomí do 10 let věku, 
provádět výplach žaludku pacientům při 
vědomí do 10 let věku. Omezení podávání 
stravy dětem z vyhlášky o činnostech 
nevyplývá.  
Činnosti nelékařských zdravotnických 
povolání jsou stanoveny kombinací 
obecných definicí a konkrétních příkladů 
(činnosti jsou většinou uvozeny slovem 
„zejména“). Skutečnost, že určitý výkon 
v tomto příkladmém výčtu nenalezneme, 
tedy neznamená, že jej není všeobecná 
sestra nebo praktická sestra oprávněna 
vykonávat. Aniž by to vyhláška 
o činnostech výslovně stanovila, lze 
dovodit, že všeobecná sestra nebo praktická 
sestra je způsobilá vykonávat také další 
činnosti spadající pod obecnou definici, 
pokud jde o činnost obdobnou z hlediska 
náročnosti na znalosti a dovednosti a rizika 
pro pacienta. Podávat stravu může již 
ošetřovatel, tedy není nutné pro vyšší 
kategorie zdravotnických pracovníků uvádět 
tyto činnosti konkrétně v jejich výčtu 
činností, když je účelem, aby tyto 
„pomocné“ činnosti spojené se 
sebeobsluhou a uspokojováním základních 
potřeb pacientů vykonával v rámci 
diferencované ošetřovatelské péče pomocný 
zdravotnický personál.  
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNARZEWWK8)



 33 

Praktická sestra má zajištění herních aktivit 
uvedeno v návrhu § 4a odst. 1 písm. h).  
  

 Zásadní 2. K návrhu vyhlášky, čl. I, bodu 82. a 
násl., činnost maséra ve zdravotnictví: 
Činnosti maséra ve zdravotnictví jsou ve 
srovnání s oborem vzdělání Masér 
sportovní a rekondiční (69-41-L/02) velice 
chudé. Masér sportovní a rekondiční (69-
41-L/02) zahrnuje v RVP mnohem víc 
činností. Jeho obsahová náplň je tedy širší 
(obsahuje i jiné techniky než klasickou 
masáž nebo vodoléčba). Nelze jej tedy 
nahradit masérem ve zdravotnictví. Pro 
maséra ve zdravotnictví dle našeho názoru 
bude nutné vypracovat samostatný RVP 
ve skupině 53 Zdravotnictví. Žádáme 
upravit v uvedeném smyslu. 

NEAKCEPTOVÁNO -  VYSVĚTLENO  
Připomínkové místo s vysvětlením 
souhlasí 
Toto sdělení nemá charakter připomínky 
podle požadavků Legislativních pravidel 
vlády.   
 Účelem MZ není ukončovat vzdělávání 
v oboru Masér sportovní a rekondiční a 
nahrazovat jej vzděláním pouze v oboru 
Masér ve zdravotnictví či nahrazovat náplň 
vzdělání oboru Masér sportovní a 
rekondiční (69-41-L/02) za náplň vzdělání 
v oboru Masér ve zdravotnictví. Účelem je 
obsah a rozsah maturitního oboru upravit a 
doplnit tak, aby se tímto studiem získala i 
odborná způsobilost k výkonu povolání 
Maséra ve zdravotnictví.  
Podle právních předpisů upravujících výkon 
těchto povolání, je masér ve zdravotnictví 
způsobilý k výkonu živnosti sportovní a 
rekondiční masáž, kdežto ten, kdo získal 
způsobilost pro výkon sportovní a 
rekondiční masáže, není oprávněn 
vykonávat povolání maséra ve zdravotnictví 
a nemůže poskytovat masážní činnost 
v rámci poskytování zdravotních služeb.   
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 Doporučující 1. K návrhu vyhlášky, čl. I, bodu 1. - 8.: 
Způsob, kterým předkladatel novelizuje celý § 
2 dané vyhlášky, nepovažujeme 
za nejvhodnější. Doporučujeme pro větší 
přehlednost novelizační body zjednodušit 
např. tak, že předkladatel v jednom bodu 
uvede navrhovanou budoucí podobu celého § 
2.  

Pokud bude možno upravíme.  

 Doporučující 2. K návrhu vyhlášky, čl. I., bodu 77.: 
Doporučujeme vkládaný text, kterým je 
v tomto případě § 30a, řádně ukončit 
uvozovkami a tečkou.  

AKCEPTOVÁNO 

 Doporučující 3. K návrhu vyhlášky, čl. I, bodu 81.: 
Vzhledem ke skutečnosti, že se určitá slova 
doplňují před čárku, doporučujeme upravit 
daný bod dle čl. 58 odst. 9 Legislativních 
pravidel vlády tak, že za slova „na konci“ 
vkládá slovo „textu“. 

AKCEPTOVÁNO 

 Doporučující 4. K návrhu vyhlášky, čl. I, bodu 104.: 
Upozorňujeme, že měněný druhý bod je 
v navrhované podobě zároveň bodem 
posledním, a proto by měl být ukončen 
tečkou. Doporučujeme materiál doplnit 
v uvedeném smyslu. 

AKCEPTOVÁNO 

 Obecně 5. Obecně k Platnému znění vyhlášky 
s vyznačením navrhovaných změn: 
Doporučujeme revizi Platného znění tak, aby 
důsledně promítalo znění návrhu vyhlášky. 

AKCEPTOVÁNO 
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Např. změna označení některých písmen dle 
čl. I bodu 1., 4. a 6. není v předmětném 
dokumentu zaznamenána, dále např. v čl. I 
bodu 26 se do dané vyhlášky doplňuje 
poznámka pod čarou č. 10 a je tak nutné tuto 
poznámku pod čarou také označit tučným 
písmem. Dále např. u ustanovení § 15 odst. 1 
a § 19 odst. 3 chybí zakončení tečkou a před 
paragrafovým označením ustanovení § 30 a § 
30a jsou chybně uvedeny uvozovky; před § 
30a je navíc chybně uveden i text 
novelizačního bodu z návrhu vyhlášky. 

  Závěr 
Žádáme materiál upravit dle výše 
uvedených připomínek. 

 

Ministerstvo vnitra     

 Zásadní Zásadní připomínka: 
K navrhovanému § 4 odst. 1 písm. o): 
 Dle odůvodnění i platného znění vyhlášky 
s vyznačením navrhovaných změn má 
v ustanovení § 4 odst. 1 písm. o) dojít ke zrušení 
zavedené legislativní zkratky pro množinu 
léčivých přípravků a návykových látek. 
V samotném textu novely se však tato změna do 
žádného novelizačního bodu nepromítla. 
Požadujeme tedy návrh doplnit o novelizační bod, 
který tuto změnu zakotví. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 

AKCEPTOVÁNO 
„24. V § 4 odst. 1 písm. o) se slova „včetně 
návykových látek10), (dále jen „léčivé 
přípravky“),“ zrušují.“ 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNARZEWWK8)



 36 

zásadní.      

 Doporučující Doporučující připomínky: 
 
K čl. I bodu 19 – k § 4 odst. 1 písm. i): 
 Dáváme na zvážení možnost vypustit 
slova „všech věkových kategorií“ pro 
nadbytečnost, neboť se domníváme, že i bez 
tohoto určení bude dostatečně zřejmé, že se jedná 
o jakéhokoli pacienta. 
 Obdobnou připomínku vztahujeme i k čl. I 
bodu 27 k § 4 odst. 3 písm. h), čl. I bodu 28 k § 
4a odst. 4 písm. g) a § 4b odst. 3 písm. a). 

NEAKCEPTOVÁNO – VYSVĚTLENO 

Považujeme za vhodné uvedené upřesnění 
ponechat, a to z důvodu předpokládaných   
výkladových problémů.  
Pro zavádění močových katetrů existují ve 
vyhlášce některá omezení ve vztahu k péči 
o děti. Proto u péče o zavedené močové 
katetry je z důvodu nezpochybnitelnosti 
konkretizováno, že pečovat o již zavedené 
katetry lze u všech věkových kategorií, tedy 
i u dětí.  
Obdobné je to taktéž u zavádění a 
ošetřování gastrické sondy.  

 Doporučující K čl. I bodu 59 – k § 19: 
 Doporučujeme ustanovení § 19 odst. 1 
podrobit revizi, kdy v podbodech a), c) až e) je 
odkazováno na zákon o zdravotnických 
prostředcích. Za vhodnější bychom považovali 
využít poznámku pod čarou, která bude 
obsahovat citaci daného právního předpisu, viz čl. 
47 Legislativních pravidel vlády. 

NEAKCEPTOVÁNO – VYSVĚTLENO 
V tomto případě je zvoleno využití 
normativního odkazu, viz čl. 45 odst. 4 
Legislativních pravidel vlády. Normativní 
odkaz není nezbytné doplňovat odkazem na 
poznámku pod čarou a poznámkou pod 
čarou.  
Samotná poznámka pod čarou nemá 
normativní charakter – viz čl. 47.  

 Doporučující  
K čl. I bodu 82 – k nadpisu § 38: 
 Dáváme na zvážení možnost úpravy 

NEAKCEPTOVÁNO – VYSVĚTLENO 
Označení profese ve vyhlášce odpovídá 
označení profese v § 37 zákona č. 96/2004 
Sb. Pro zachování přehlednosti a 
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nadpisu ustanovení § 38. Domníváme se, že 
nadpis „Masér ve zdravotnictví“ by jednoznačně 
a přitom adekvátně postačil k určení obsahu 
ustanovení, které dále v odstavci 2 upravuje 
nevidomého a slabozrakého maséra 
ve zdravotnictví. 

srozumitelnosti zůstane zachována i forma 
nadpisu.  

 K 
odůvodnění 

K odůvodnění: 
1. Upozorňujeme, že zvláštní část 

odůvodnění formálně neodpovídá čl. 9 
odst. 4 ve spojení s čl. 16 odst. 4 a čl. 
14 odst. 1 Legislativních pravidel 
vlády, neboť jedná-li se o novelu 
vyhlášky, člení se zvláštní část podle 
jednotlivých článků  
a jednotlivých bodů novely, nikoli 
podle jednotlivých paragrafů. 
Doporučujeme ji proto upravit. 

AKCEPTOVÁNO 

  2. Dle zvláštní části odůvodnění má v § 
12 dojít k legislativně technické 
úpravě v návaznosti na zákon o 
ochraně veřejného zdraví. Tato změna 
však není zohledněna žádným 
novelizačním bodem návrhu, ani není 
vyznačena v platném znění vyhlášky 
s vyznačením navrhovaných změn, 
doporučujeme změnu doplnit, popř. 
danou část odůvodnění vypustit. 

AKCEPTOVÁNO 
.§ 12 

 
Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví  

 
 (1) Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví 
vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále bez odborného 
dohledu na základě indikace lékaře nebo jiného 
zdravotnického pracovníka se specializovanou způsobilostí 
v příslušném oboru ochrany a podpory veřejného zdraví 
vykonává činnosti související s výkonem státního 
zdravotního dozoru6) a další činnosti související s ochranou 
a podporou veřejného zdraví. Přitom může  
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 Leg-tech. a 
formálního 
charakteru 

Připomínky legislativně technické a 
formálního charakteru: 
 
Obecně – k úvodní větě návrhu vyhlášky: 
 Doporučujeme revidovat úvodní větu 
návrhu vyhlášky, neboť zákonné zmocnění 
uvedené v § 90 odst. 2 písm. e) zákona č. 96/2004 
Sb. bylo naposledy novelizováno zákonem č. 
105/2011 Sb., nikoli zákonem č. 125/2005 Sb.  

AKCEPTOVÁNO 

  K čl. I bodu 11, 29, 37, 41 a 69 – k § 3 odst. 1 
písm. f), § 5 odst. 1 písm. i), § 6 odst. 2 písm. c), 
§ 8 odst. 2 písm. b) a § 25 odst. 3 písm. b): 
 Doporučujeme dané novelizační body 
uvést do souladu s čl. 58 odst. 4 písm. b) 
Legislativních pravidel vlády. 

AKCEPTOVÁNO 

  K čl. I bodu 20 – k § 4 odst. 1 písm. j): 
 Navrhujeme slova „komunikačních 
poruch“ nahradit slovy „poruch komunikace“, 
tuto formulaci užívá např. i zákon č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách. 

AKCEPTOVÁNO 

  K čl. I bodu 28 – k § 4a a 4b: 
 Navrhujeme slovo „až“ v úvodu 
novelizačního bodu nahradit slovem „a“, viz 
čl. 58 odst. 2 písm. a) Legislativních pravidel 
vlády. 

AKCEPTOVÁNO 
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  K čl. I bodu 28 – k § 4b odst. 1: 
 Upozorňujeme, že u daného ustanovení je 
ve srovnání se zbytkem návrhu použit jiný font 
písma. 

AKCEPTOVÁNO 

  K čl. I bodu 31 – § 5 odst. 5: 
 V souladu s čl. 58 odst. 5 písm. b) 
Legislativních pravidel vlády navrhujeme 
formulaci „se za slova… vkládají slova…“ 
nahradit formulací „se za text… vkládá text“. 

NEAKCEPTOVÁNO 

Obsahuje i slova.  

  K čl. I bodu 38 – k § 7 odst. 2 a 3, § 63 písm. b) 
bodu 3, § 161 odst. 2 písm. b) a § 161 odst. 3, 5 
a 6: 
 V daném novelizačním bodě 
doporučujeme slovo „vkládají“ nahradit slovem 
„doplňují“ dle čl. 58 odst. 7 Legislativních 
pravidel vlády. 

AKCEPTOVÁNO 

  K čl. I bodu 49 – k § 16 odst. 3 písm. d): 
 Navrhujeme za slova „provádět bělení“ 
vložit zjevně chybějící slovo „zubů“. 

AKCEPTOVÁNO 

  K čl. I bodu 50 – k § 17 odst. 1 a 2: 
 Doporučujeme daná ustanovení 
formulačně upravit, neboť v předloženém znění je 
lze považovat za jen velmi těžko srozumitelná. 
Možnou variantou by bylo např. znění: 
 „… bez indikace v rámci přednemocniční 
neodkladné péče, a dále akutní lůžkové péče 

AKCEPTOVÁNO 
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intenzivní, včetně péče na urgentním příjmu 
poskytuje specifickou ošetřovatelskou péči…“. 

  K čl. I bodu 52 – k § 17 odst. 1 písm. d): 
 Navrhujeme slovo „posuzovat“ nahradit 
příhodnějším výrazem, např. slovem 
„vyhodnocovat“. 

AKCEPTOVÁNO  

slovo „posuzovat“ nahrazeno slovem 
„hodnotit“.  

  K čl. I bodu 71 – k § 27 odst. 1 až 3: 
 Doporučujeme text „odst. 1, 2 a 3“ 
nahradit textem „odst. 1 až 3“. 
 Obdobnou připomínku vztahujeme také k 
čl. I bodu 80 k § 37 odst. 1 až 3. 

AKCEPTOVÁNO 

  K čl. I bodu 72 – k § 27 odst. 2: 
 V souladu s čl. 58 odst. 5 Legislativních 
pravidel vlády navrhujeme slovo „doplňuje“ 
nahradit slovem „vkládá“. 
 Obdobnou připomínku vztahujeme také k 
čl. I bodu 75 k § 29 a k čl. I bodu 115 k § 84 
písm. a). 

AKCEPTOVÁNO 

  K čl. I bodu 76 – k § 30písm. c): 
 Doporučujeme slovo „se“ nahradit slovem 
„s“. 

AKCEPTOVÁNO 

  K čl. I bodu 77 – k § 30a: 
 Doporučujeme za slovo „vkládá“ vložit 
slovo „nový“ dle čl. 58 odst. 2 písm. a) 

AKCEPTOVÁNO 
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Legislativních pravidel vlády. 

  K čl. I bodu 88 a 89 – k § 41: 
 Vzhledem k rozsáhlosti novely 
doporučujeme uvedené novelizační body spojit, 
neboť se týkají totožného ustanovení a nedojde ke 
zhoršení srozumitelnosti prováděných úprav. 
 Obdobnou připomínku vztahujeme i 
k novelizačním bodům 92 a 93 k § 46. 

AKCEPTOVÁNO 

  K čl. I bodu 113 – k § 83 písm. a): 
 Doporučujeme novelizační bod 113 uvést 
do souladu s čl. 58 odst. 8 písm. e) Legislativních 
pravidel vlády. 

AKCEPTOVÁNO 

  K čl. I bodu 129 – k § 122: 
 Za slovo „vkládají“ navrhujeme vložit 
slovo „slova“, viz čl. 58 odst. 6 Legislativních 
pravidel vlády. 

AKCEPTOVÁNO 

  K čl. I bodu 141 – § 163: 
 Navrhujeme slovo „dosavadní“ vypustit 
pro nadbytečnost, srov. čl. 58 odst. 2 písm. a) 
Legislativních pravidel vlády. 

AKCEPTOVÁNO 

Ministerstvo zemědělství    

  Doporučující připomínky 
K čl. I 

AKCEPTOVÁNO 
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K bodu 8 
     Doporučujeme novelizační bod uvést ve znění 
„V § 2 se na konci písmene l) čárka nahrazuje 
tečkou a písmeno m) se zrušuje“.  
Odůvodnění: 
     Novelizační bod je třeba uvést v souladu s čl. 
56 odst. 2 písm. g) Legislativních pravidel vlády.  

  K bodu 28 
     Doporučujeme v § 4b text písmen a) až h) 
uvést stejným písmem jako úvodní část 
ustanovení.   
Odůvodnění: 
     Jedná se o legislativně technickou úpravu.  

AKCEPTOVÁNO 

  K bodu 115 
     Doporučujeme novelizační bod uvést ve znění 
„V § 84 písm. a) se za slovo „histologické“ 
vkládají slova „a cytologické“. 
Odůvodnění: 
     Novelizační bod je třeba uvést v souladu s čl. 
58 odst. 5 písm. b) a odst. 6 písm. d) 
Legislativních pravidel vlády.  
 
 
 

AKCEPTOVÁNO 
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Ministerstvo životního 
prostředí 

   

  1. K bodu 11., v úvodní větě za „§ 3 odst. 1“ a 
za písmenem i) chybí mezera.  

AKCEPTOVÁNO 

  2. K bodu 63., § 22a písm. a) doporučujeme 
slovo „deferienciální“ nahradit slovem 
„diferenciální“. 

AKCEPTOVÁNO 

nahrazeno slovem „diferenciální“. 

  3. K bodu 141., § 163a odst. 1 písm. d) 
nahradit slovo „adiktologická“ slovem 
„adiktologické“ a v písm. f) nahradit slovo 
„adiktologých“ slovem „adiktologických“. 

AKCEPTOVÁNO 
 
 písm. d) a f) znějí: 
 „d) hodnotit kvalitu a efektivitu 
poskytované adiktologické péče,  
 
f) podílet se na vývoji a testování nových 
adiktologických intervencí a postupů a 
školit v zacházení s těmito metodami,“ 

  4. K celému textu vyhlášky doporučujeme 
sjednotit typ písma, řádkování a zarovnání 
textu. 

AKCEPTOVÁNO 

Kraje    

Krajský úřad  kraje Vysočina    
JUDr. Miroslav Magrot 
564 602 185 
 

Osobou oprávněnou 

 1. Připomínka k Čl. I bodu 28: 
Podle názoru Kraje Vysočina by bylo 
vhodné mezi činnosti, které jsou v § 4b 
vyhlášky pro dětskou sestru vymezeny, 

VYSVĚTLENO 

Dětská sestra uvedenou činnost (zajištění 
stálé připravenosti pracoviště ) má v § 4b 
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k vypořádání námi uplatněných 
připomínek je Bc. David Talpa, 
tel: 564 602 461, e-mail: 
talpa.d@kr-vysocina.cz.  
 
 

obdobně jako u všeobecné zdravotní sestry 
doplnit činnost uvedenou v § 4 odst. 1 písm. 
r), tj. zajištění stálé připravenosti pracoviště.  
Navrhujeme zvážit, zda by nebylo vhodné 
tuto činnost zařadit mezi činnost vymezené v 
ust. § 3 odst. 1 – po odborné způsobilosti bez 
dohledu a bez indikace. 

vymezenou – viz. § 4b odst. 5, kde je 
uvedeno, že dětská sestra vykonává činnosti 
podle § 4 odst. 1. 

  2. Připomínka k Čl. I bodu 88: 
Navrhujeme v § 41 vyhlášky úvodní části 
ustanovení nahradit slova „dopravy 
nemocných a raněných“ slovy 
„zdravotnické záchranné služby“.   
Máme za to, že jde o chybný nadpis -  
správně to má být „zdravotnické dopravní 
služby“ viz § 36 vyhlášky.  

AKCEPTOVÁNO jinak  

§ 41 zní takto“ 
§ 41  

 
Řidič dopravy nemocných a raněných zdravotnické 

dopravní služby 
 
 Řidič dopravy nemocných a raněných 
zdravotnické dopravní služby vykonává činnosti podle § 3 
odst. 2 a dále pod odborným dohledem zdravotnického 
pracovníka způsobilého k poskytování zdravotní péče bez 
odborného dohledu v oboru poskytované péče, zejména 
lékaře, zdravotnického záchranáře, všeobecné sestry, 
dětské sestry nebo porodní asistentky a v případě výhradní 
přepravy tkání a biologického materiálu zdravotního 
laboranta nebo odborného pracovníka v laboratorních 
metodách a přípravě léčivých přípravků, může  
. 

  3. Připomínka k § 57 vyhlášky: 
Máme za to, že má být uveden odkaz na 
činnosti vymezené v ustanovení § 4b 
vyhlášky tak, jak tomu je obdobně u činnosti 
všeobecné zdravotní sestry u ustanovení § 54 
(obsahuje odkaz na činnosti uvedené v ust. § 
4 vyhlášky). 

AKCEPTOVÁNO jinak  

Ode dne účinností zákona č. 201/2017 Sb., 
kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., je 
třeba rozlišovat profesi dětské sestry 
s odbornou způsobilostí a profesi dětské 
sestry se specializovanou.  
Dětské sestře specialistce musela 
předcházet odborná způsobilost všeobecné 
sestry, nikoli odborná způsobilost nově 
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zavedené profese dětské sestry. 
Je nutné nyní v praxi počítat, že v systému 
budou dětské sestry, které de facto 
vykonávají totéž, ale jedna skupina jsou 
zdravotničtí pracovníci se specializovanou 
způsobilostí a druhá skupina zdravotničtí 
pracovníci s odbornou způsobilostí.  
V návaznosti na novelizaci zákona  
č. 96/2004 Sb., zákonem č. 201/2017 Sb., 
kterou se nově stanovilo povolání dětská 
setra – jako povolání s odbornou 
způsobilostí a jeho činnosti jsou nově 
vymezeny v části druhé (činnosti 
zdravotnického pracovníka po získání 
odborné způsobilosti), se činnosti dětské 
sestry se specializovanou způsobilostí 
vypouštějí a je odkazováno na činnosti 
dětské sestry v § 4b a také  na § 54 – obecně 
činnosti všeobecné sestry se 
specializovanou způsobilostí . 
§ 57 zní takto:  

„§ 57  
 

Dětská sestra  
 
 Dětská sestra vykonává činnosti 
podle § 4b a 54 při poskytování 
ošetřovatelské péče o zdravé i nemocné 
dítě, u kterého nedochází k selhání 
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základních životních funkcí nebo toto 
selhání nehrozí, nebo které nemá poruchy 
duševního zdraví, které vyžadují stálý dozor 
nebo použití omezujících prostředků z 
důvodu ohrožení života nebo zdraví dítěte 
nebo jeho okolí.“ 

Krajský úřad 
Královehradeckého kraje 

   

 
 

Zásadní Připomínky k návrhu vyhlášky 
 V rámci meziresortního připomínkového 
řízení Vám sdělujeme, že k Návrhu vyhlášky, 
kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o 
činnostech zdravotnických pracovníků a jiných 
odborných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 
2/2016 Sb. máme tyto zásadní připomínky: 

 

 Zásadní K § 41 
Navrhovaná právní úprava směřuje k provedení 
novely zákona č. 96/2004 Sb., kterou  se změnilo 
označení profese řidiče dopravy nemocných a 
raněných na řidiče zdravotnické dopravní služby. 
V § 41 návrhu novely se upravuje označení 
tohoto povolání. 
Ve vlastní novele zákona je pak uvedeno: 
§ 41  
Řidič dopravy nemocných a raněných  
Řidič zdravotnické záchranné služby 
Jde tedy o řidiče ZZS nebo řidiče zdravotnické 

AKCEPTOVÁNO  

§ 41 upravuje činnosti řidiče zdravotnické 
dopravní služby. Činnosti řidiče vozidla 
ZZS jsou ustanoveny v § 36. Ustanovení § 
41 zní takto: 

§ 41  
 

Řidič dopravy nemocných a raněných 
zdravotnické dopravní služby 

 
 Řidič dopravy nemocných a raněných 
zdravotnické dopravní služby vykonává 
činnosti podle § 3 odst. 2 a dále pod odborným 
dohledem zdravotnického pracovníka 
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dopravní služby? 
Činnosti řidiče dopravní zdravotnické služby 
jsme v novele nenalezli. 

způsobilého k poskytování zdravotní péče bez 
odborného dohledu v oboru poskytované péče, 
zejména lékaře, zdravotnického záchranáře, 
všeobecné sestry, dětské sestry nebo porodní 
asistentky a v případě výhradní přepravy tkání a 
biologického materiálu zdravotního laboranta 
nebo odborného pracovníka v laboratorních 
metodách a přípravě léčivých přípravků, 
může  

Krajský úřad Libereckého 
kraje 

   

PhDr. Alena Riegerová,  
tel.: 485 226 550, 
alena.riegerova@kraj-lbc.cz 
 

Zásadní k Vašemu dopisu, který nám byl doručen formou 
e-Klepu, jímž nám byl zaslán k připomínkování 
materiál „Návrh vyhlášky, kterou se mění 
vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech 
zdravotnických pracovníků a jiných odborných 
pracovníků, ve znění vyhlášky č. 2/2016 Sb.“, za 
Liberecký kraj sděluji, že k předmětnému 
materiálu máme následující zásadní připomínku: 
 
V § 57 požadujeme doplnit „Dětská sestra se 
specializovanou způsobilostí“. 
 
Zdůvodnění: Z označení pouze „dětská sestra“ 
není zřejmý rozdíl v činnosti těchto dvou 
nelékařských zdravotnických povolání. V § 4b 
odst. 2) se přímo v předkládaném textu autoři 
odkazují na označení „dětská sestra se 
specializovanou způsobilostí“. 

AKCEPTOVÁNO - jinak 

Ode dne účinností zákona č. 201/2017 Sb., 
kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., je 
třeba rozlišovat profesi dětské sestry 
s odbornou způsobilostí a profesi dětské 
sestry se specializovanou.  
Dětské sestře specialistce musela 
předcházet odborná způsobilost všeobecné 
sestry, nikoli odborná způsobilost nově 
zavedené profese dětské sestry. 
Je nutné nyní v praxi počítat, že v systému 
budou dětské sestry, které de facto 
vykonávají totéž, ale jedna skupina jsou 
zdravotničtí pracovníci se specializovanou 
způsobilostí a druhá skupina zdravotničtí 
pracovníci s odbornou způsobilostí.  
V návaznosti na novelizaci zákona  
č. 96/2004 Sb., zákonem č. 201/2017 Sb., 
kterou se nově stanovilo povolání dětská 
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setra – jako povolání s odbornou 
způsobilostí a jeho činnosti jsou nově 
vymezeny v části druhé (činnosti 
zdravotnického pracovníka po získání 
odborné způsobilosti), se činnosti dětské 
sestry se specializovanou způsobilostí 
vypouštějí a je odkazováno na činnosti 
dětské sestry v § 4b a také na § 54 – obecně 
činnosti všeobecné sestry se 
specializovanou způsobilostí. 
§ 57 zní takto:  

„§ 57  
 

Dětská sestra  
 
 Dětská sestra vykonává činnosti 
podle § 4b a 54 při poskytování 
ošetřovatelské péče o zdravé i nemocné 
dítě, u kterého nedochází k selhání 
základních životních funkcí nebo toto 
selhání nehrozí, nebo které nemá poruchy 
duševního zdraví, které vyžadují stálý dozor 
nebo použití omezujících prostředků z 
důvodu ohrožení života nebo zdraví dítěte 
nebo jeho okolí.“. 

Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje 

   

 Zásadní  ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA AKCEPTOVÁNO částečně 
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K § 37 odst. 1  
Úvodní věta tohoto ustanovení podle znění 
obsaženého v návrhu vyhlášky zní: „Ošetřovatel 
vykonává činnosti podle § 3 odst. 2 a dále pod 
odborným dohledem všeobecné sestry, dětské 
sestry, porodní asistentky nebo radiologického 
asistenta může“. 
Navrhujeme za slova „porodní asistentky“ doplnit 
slova „zdravotnického záchranáře, praktické 
sestry“. 

Je doplněno povolání praktické sestry. 
K poskytování ošetřovatelské péče je 
způsobilá pouze praktická sestra. 
Zdravotnický záchranář poskytuje 
specifickou ošetřovatelskou péči v rámci 
neodkladné péče.  
Přestože zdravotnický záchranář může své 
povolání vykonávat i v lůžkových 
zdravotnických zařízeních, a to na 
odděleních urgentního příjmu, na úseku 
anesteziologicko- resuscitačním a od 1. 9. 
2017 rovněž na jednotkách intenzivní péče, 
je třeba zdůraznit, že zde zdravotnický 
záchranář nevykonává činnosti všeobecné 
sestry, ale činnosti své (podle § 17 vyhlášky 
o činnostech). Tyto činnosti jsou sice 
obdobné činnostem všeobecné sestry se 
specializovanou způsobilostí v oboru 
intenzivní péče, avšak nejsou zcela totožné.  
V ostatních typech lůžkové či ambulantní 
péče než výše uvedených není zdravotnický 
záchranář způsobilý vykonávat své povolání 
tj. zdravotnického záchranáře. Zde je 
způsobilý k výkonu povolání praktické 
sestry. Činnosti praktické sestry jsou 
navrženy v § 4a.  

 Zásadní 2. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K § 37 odst. 2 
Toto ustanovení podle znění obsaženého v návrhu 
vyhlášky zní: „Ošetřovatel pod přímým vedením 

AKCEPTOVÁNO jinak 
Nebude doplněn zdravotnický záchranář, 
ale je doplněna praktická sestra, která může 
pracovat samostatně a může provádět 
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všeobecné sestry, dětské sestry, porodní 
asistentky, radiologického asistenta může 
asistovat při určených ošetřovatelských, 
diagnostických nebo léčebných výkonech.“ 
Navrhujeme za slova „radiologického asistenta“ 
doplnit slova „ nebo zdravotnického záchranáře“.  

ošetřovatelskou péči v rozsahu činností 
nižšího zdravotnického pracovníka 
ošetřovatele.   
Zdravotnický záchranář poskytuje 
vyhraněnou specifickou ošetřovatelskou 
péči v rámci neodkladné péče, proto 
nedoplněn.  
Viz též k připomínce k § 37 odst. 1 

 Zásadní 3. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K § 43 
Toto ustanovení podle znění obsaženého v návrhu 
vyhlášky zní: „Sanitář vykonává činnosti podle § 
3 odst. 2 a dále může  
b) pod přímým vedením všeobecné sestry, dětské 
sestry, praktické sestry nebo porodní asistentky 
může vykonávat činnosti podle písmene a) bodů 1 
až 4, 7 a 11 při poskytování specializované 
ošetřovatelské péče nebo vysoce specializované 
ošetřovatelské péče“. 
Navrhujeme za slova „praktické sestry“ doplnit 
slova „zdravotnického záchranáře“. 
Odůvodnění k zásadním připomínkám č. 1 až 3: 
Požadavek doplnění rozsahu osob vykonávajících 
přímé vedení, resp. odborný dohled u pozice 
ošetřovatel a sanitář je žádoucí s ohledem na 
náplň činností těchto oborů a rovněž 
problematiku personálního vybavení 

NEAKCEPTOVÁNO  

Jak bylo konstatováno výše, zdravotnický 
záchranář poskytuje vyhraněnou 
specifickou ošetřovatelskou péči v rámci 
neodkladné péče (to není hygiena, 
zajišťování stravy pacientům). Vzhledem 
k tomu, že zdravotnický záchranář je 
způsobilý k výkonu povolání praktické 
sestry, považujeme za dostačující uvedení 
praktické sestry.   

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNARZEWWK8)

aspi://module='ASPI'&link='55/2011%20Sb.%25233'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='55/2011%20Sb.%25233'&ucin-k-dni='30.12.9999'


 51 

zdravotnických zařízení. 
 Doporučující Připomínky:  

K § 57  
Toto ustanovení je nazváno „Dětská sestra“, 
stejně jako ustanovení § 4b vyhlášky. 
Navrhujeme název § 57 blíže specifikovat 
v souvislosti se získáním specializace, aby byl 
obsah těchto ustanovení rozlišen již v jejich 
názvu. 

NEAKCEPTOVÁNO  
Ustanovení § 57 je ve vyhlášce v části 
čtvrté, která stanoví činnosti zdravotnických 
pracovníků po získání specializované 
způsobilosti. Je tedy jasné, že v § 57 jsou 
vymezeny činnosti dětské sestře se 
specializovanou způsobilostí.   
Dále uvádíme, že ode dne účinností zákona 
č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon  
č. 96/2004 Sb., je třeba rozlišovat profesi 
dětské sestry s odbornou způsobilostí a 
profesi dětské sestry se specializovanou.  
Dětské sestře specialistce musela 
předcházet odborná způsobilost všeobecné 
sestry, nikoli odborná způsobilost nově 
zavedené profese dětské sestry. 
Je nutné nyní v praxi počítat, že v systému 
budou dětské sestry, které de facto 
vykonávají totéž, ale jedna skupina jsou 
zdravotničtí pracovníci se specializovanou 
způsobilostí a druhá skupina zdravotničtí 
pracovníci s odbornou způsobilostí.  
V návaznosti na novelizaci zákona  
č. 96/2004 Sb., zákonem č. 201/2017 Sb., 
kterou se nově stanovilo povolání dětská 
setra – jako povolání s odbornou 
způsobilostí a jeho činnosti jsou nově 
vymezeny v části druhé (činnosti 
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zdravotnického pracovníka po získání 
odborné způsobilosti), se činnosti dětské 
sestry se specializovanou způsobilostí 
vypouštějí a je odkazováno na činnosti 
dětské sestry v § 4b a také na § 54 – obecně 
činnosti všeobecné sestry se 
specializovanou způsobilostí. 
§ 57 zní takto:  

„§ 57  
Dětská sestra  

 Dětská sestra vykonává činnosti 
podle § 4b a 54 při poskytování 
ošetřovatelské péče o zdravé i nemocné 
dítě, u kterého nedochází k selhání 
základních životních funkcí nebo toto 
selhání nehrozí, nebo které nemá poruchy 
duševního zdraví, které vyžadují stálý dozor 
nebo použití omezujících prostředků z 
důvodu ohrožení života nebo zdraví dítěte 
nebo jeho okolí.“. 

  Závěr 
Prosíme o zapracování těchto připomínek. 

 

Další připomínková místa    

Česká lékařská komora    

 Zásadní Připomínka k ust. § 22b a § 22c  NEAKCEPTOVÁNO  
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Vzhledem k tomu, že doposud nebyl stanoven 
vzdělávací program pro činnost terapeuta tradiční 
čínské medicíny, ani vzdělávací program pro 
činnost specialista tradiční čínské medicíny, nelze 
se k návrhu ust. § 22b a § 22c žádoucím 
odborným způsobem vyjádřit. Obsahová náplň 
činnosti terapeuta tradiční čínské medicíny a 
speciality tradiční čínské medicíny by měla 
vycházet především ze vzdělávacích programů. 
Návrh § 22b a § 22c je pouze obecným 
vymezením, které je v současnosti předčasné a 
mělo by reflektovat výše zmíněný vzdělávací 
program. 
Česká lékařská komora považuje na základě 
výše uvedené argumentace za žádoucí § 22b a  
§ 22c vypustit s tím, že bude případně doplněn 
na základě platných vzdělávacích programů. 
Zásadní připomínka 

Jako první se stanovil rozsah péče, který 
budou tyto profese smět vykonávat, a na 
tento rozsah péče MZ ve spolupráci 
s odborníky připravuje nepodkročitelné 
minimální požadavky na kvalifikační 
přípravu. Tyto minimální požadavky budou 
následně postoupeny ČLK k připomínkám.  

 Zásadní Nebude-li výše uvedená zásadní připomínka 
zohledněna, trvá Česká lékařská komora na 
vypuštění slov "nebo specialisty tradiční čínské 
medicíny" ve větě druhé § 22b návrhu, neboť 
léčebnou péči lze poskytovat pouze pod 
odborným dohledem lékaře se specializovanou 
způsobilostí, nikoliv pod dohledem nesystémově 
vymezeného zdravotnického pracovníka v ust. § 
22c, který de facto zdravotnickým pracovníkem s 
ohledem na obsahovou náplň činností není. 
Česká lékařská komora trvá na následujícím 
znění věty druhé § 22b: "Dále může terapeut 
tradiční čínské medicíny vykonávat činnosti v 

NEAKCEPTOVÁNO  

Novela zákona č. 96/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů v § 21e odst. 2 
považuje za výkon povolání specialisty 
tradiční čínské medicíny činnost v rámci 
preventivní, diagnostické, léčebně 
rehabilitační nebo léčebné péče. Rozsah 
výkonu povolání terapeuta tradiční čínské 
medicíny je upraven v § 21d odst. 2.    
Ustanovení § 22b návrhu vyhlášky je 
v souladu s § 21d zákona č. 95/2004 Sb.  
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rámci léčebné péče pod odborným dohledem 
lékaře se specializovanou způsobilostí." 
Zásadní připomínka 

Rozsah základní činnosti tedy upravuje 
předpis vyšší právní síly.  
Dále v § 2 odst.  4 písm. b) zákona  
č. 372/2011 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů je definováno, co se rozumí 
poskytováním zdravotní péče 
zdravotnickými pracovníky (mimo jiné i 
léčebná péče) a § 5 odst. 2 písm. d) zákona 
č. 372/2011 Sb., definuje léčebnou péči. 

 Zásadní Česká lékařská komora rovněž upozorňuje na 
nadbytečnou duplicitu činností vymezených v ust.  
§ 22b písm. e) a f), kdy se jeví žádoucím vypustit 
činnost uvedenou pod písmenem e), neboť teorie 
o drahách a aktivních bodech na povrchu těla má 
spíše filozofický rozměr (charakter) bez 
příslušného medicínského základu. Současně je 
žádoucí, aby byl právní úpravou definován obsah 
institutu "tvrdá metoda", neboť současná právní 
úprava tento pojem nezná a ve vztahu k 
činnostem, které jsou obsahem ust. § 22b a § 22c 
je nezbytné tento institut zcela přesně definovat. 
Česká lékařská komora trvá na vypuštění ust. 
§ 22b písm. e) za současného legálního 
vymezení institutu "tvrdá metoda" uvedeného 
v ust. § 22b písm. f) a ust. § 22c písm. g).  
Zásadní připomínka 

ČASTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 

Činnost uvedenou pod písmenem e), teorie 
o  drahách a aktivních bodech na povrchu 
těla - jedná se o východiska, který má každý 
obor. Např. v oboru klinické psychologie 
Oidipův komplex.  Znění písm. e) zůstává 
zachováno.  
Pojem tvrdá metoda je vypuštěn 
v návaznosti na připomínky dalších 
připomínkových míst. § 22b písm. f) zní:   
„f) aplikovat léčebně rehabilitační masážní 
postupy tradiční čínské medicíny bez 
manipulačních technik,“. 

 Zásadní Za zcela nesystémové a diskriminující ve vztahu 
k oborům vymezeným zák. č. 96/2004 Sb., 
považuje Česká lékařská komora ust. § 22c písm. 

AKCEPTOVÁNO. 
Vzhledem k vyjádření, že výzkumná 
činnost je založena na konkrétních 
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l). Řada zdravotnických oborů založených na 
evidence base nemá vyhláškou v rozsahu své 
náplně vymezenou výzkumnou činnost. Není 
zcela jasné, proč právě činnost vymezená v ust. § 
22c by se měla ve spolupráci s lékaři podílet na 
výzkumné činnosti. Jedná o zcela zavádějící, 
nesystémové a diskriminující ustanovení. 
Výzkumná činnost je založena na konkrétních 
ověřitelných postupech, které lze z vědeckého 
hlediska odůvodnit a takto by i nadále měla 
výzkumná činnost probíhat.  
Česká lékařská komora trvá na vypuštění ust. 
§ 22c písm. l) z výše uvedených důvodů. 
Zásadní připomínka 

ověřitelných postupech, které lze z 
vědeckého hlediska odůvodnit a takto by i 
nadále měla výzkumná činnost probíhat je 
spolupráce  na výzkumu v  oblasti tradiční 
čínské medicíny opodstatněná. 

 Zásadní Rovněž je diskutabilní použití a manipulace s 
akupunkturními pomůckami, kdy lze odkázat na 
výše uvedené, neboť opět není jasno, co je 
obsahem náplně vzdělávacích programů a 
vymezení činností by mělo vycházet právě z 
jejich obsahu a odpovídat jejich náplni. K témuž 
závěru lze dojít i v případě použití 
zdravotnických přístrojů, kdy opět není jasno, 
které zdravotnické přístroje a zejména k čemu by 
v rámci tradiční čínské medicíny měly být 
použity. 
Česká lékařská komora trvá na vypuštění § 
22b písm. j), § 22c písm. f) a § 22c písm. m). 
Zásadní připomínka 

NEAKCEPTOVÁNO. 

Na základě určení rozsahu péče a 
konkrétních činností budou následně 
stanoveny minimální požadavky pro tvorbu 
vzdělávacích programů.  
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Česká lékárnická komora    

 Zásadní 1. K bodu 26 - § 4 odst. 1 písm. s) - 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA: 

Záměr MZ není vysvětlen – domníváme se, že se 
jedná o záměr posílit kompetence všeobecné 
sestry v rámci ošetřovatelské péče, s cílem mj. 
odbřemenit lékaře od některých rutinních 
činností, které mohou sestry vykonávat a mají 
(budou mít) pro ně vzdělání, znalosti a zkušenosti 
- s takto posílenými kompetencemi je možné 
souhlasit.  
Problematika farmakoterapie k nim zcela jistě 
nepatří. Skutečnost, že jsou léčivé přípravky 
volně prodejné, vůbec neznamená, že nemají 
nežádoucí účinky, nemají interakce a jsou prosty 
rizik plynoucích z nesprávného užívání. Za 
farmakoterapii pacienta plně zodpovídá ošetřující 
lékař. Jak by to bylo v případě, že bez jeho 
vědomí (indikace) bude pacient užívat další léčivé 
přípravky? Kdo ponese odpovědnost za jejich 
nežádoucí účinky, za interakce s jinými, lékařem 
ordinovanými léčivy atd.? 
Kategorie „volně prodejných léčivých přípravků“ 
je široká a stále se rozšiřuje. Všeobecná sestra 
nemá potřebné znalosti o kontraindikacích, 
interakcích, nežádoucích účincích atd. Nemůže 
posoudit celkovou farmakoterapii pacienta a její 
ovlivnění podáním dalších, byť volně prodejných 
léčiv. 

 AKCEPTOVÁNO 

§ 4 odst. 1 písm. s) vypuštěno bez 
náhrady. 
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Příkladmo připomínáme léčivé látky ze skupiny 
analgetik a antiflogistik , které mohou zásadně 
ovlivnit lékařem indikovaná léčiva: paracetamol, 
ibuprofen, diclofenac, kyselina acetylosalicylová 
a další. Jako závažný příklad může sloužit 
antikoagulační léčba. Dále jde např. o 
antihistaminika, antidiarhoika, laxativa 
(modifikace vstřebávání léčiv), protivředová 
léčiva, antitusika, expectorancia, extrakt třezalky 
(s významnými a závažnými interakcemi). A bylo 
by možné pokračovat.  
V praxi existují a jsou aplikovány postupy, které 
umožňují řešení situací, ale s indikací lékaře. 
Lékařem je indikována např. analgetická léčba – 
lékař rozhodne o konkrétním léčivém přípravku, 
dávce apod., a sestra poté podává dle skutečného 
stavu pacienta. 
Znovu připomínáme, že tuto kompetenci nemá 
ani klinický farmaceut. Přitom je specialistou na 
léčiva, zná a řeší nežádoucí účinky léčiv 
konkrétního pacienta, interakce léčiv, úpravu 
dávkování, navrhuje použití vhodnějšího léčiva 
apod., ale i přes všechny tyto znalosti a 
zkušenosti změny a opatření „pouze“ navrhuje 
lékaři, neboť ten nese právní odpovědnost za 
pacienta. Právě praxe klinických farmaceutů 
ukazuje na rizika používání léčiv, i když jsou 
indikována lékaři.  
Vzdělání sestry v oblasti farmakoterapie je pro 
navrhovanou kompetenci naprosto nedostatečné. 
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 Zásadní 1. K bodu 90 - § 43 písm. a) - ZÁSADNÍ 
PŘIPOMÍNKA: 

Navrhujeme vyškrtnout slova „a 
klinickofarmaceutické péče“. 
Klinickofarmaceutická péče je činností výlučně 
farmaceutů. Není proto důvodné ji uvádět u 
sanitářů. Kromě toho je klinickofarmaceutická 
péče součástí péče lékárenské a postačí uvedení 
„lékárenské péče“. 

VYSVĚTLENO – připomínkové místo 
s vysvětlením souhlasí 

V § 43 písm. a) je pojem „lékárenská péče a 
klinickofarmaceutická péče“ uveden 
v souladu s úpravou § 5 odst. 2 písm. i) 
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách a podmínkách jejich poskytování 
(zákon o zdravotních službách).  
Z hlediska legislativního jde o jeden pojem 
a nelze jej dělit. Rovněž tak nelze v tomto 
posuzovaném návrhu vyhlášky, která není  
prováděcím právním předpisem k zákonu  
č. 372/2011 Sb. použít legislativní zkratku 
„lékárenská péče“ ze zákona č. 372/2011 
Sb.  
V případě, že právní úprava uvedená 
v zákoně č. 372/2011 Sb. neodpovídá 
skutečnosti nebo je nepřesná z hlediska 
věcného, je třeba iniciovat v tomto smyslu 
příslušných ustanovení zákona č. 372/2011 
Sb.   

Hospodářská komora    

 Zásadní Zásadní konkrétní připomínky 
k předloženému materiálu 
1. Připomínka k § 2 Vymezení pojmů písm. 
a) základní ošetřovatelské péče, písm. b) 
specializovaná ošetřovatelské péče 

VYSVĚTLENO – připomínkové  místo 
s vypořádáním souhlasí. 
Z připomínky není zcela zjevné, co 
připomínkové místo požaduje.  
Kompetence všeobecné sestry jsou 
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Požadujeme doplnit vymezení činnosti pro 
všeobecnou sestru.  
Odůvodnění:  
V obou případech je popsána základní a 
specializovaná ošetřovatelské péče. Základní péči 
by dle návrhu měla poskytovat nově praktická 
sestra. Specializovanou péči by měla poskytovat 
sestra se specializací. Postrádáme však roli 
všeobecné sestry, která v současnosti může 
vykonávat specializovanou péči pod odborným 
dozorem.  

konkretizovány vyhláškou č. 55/2011 Sb., a 
to v § 3 odst. 1 (obecné činnosti) a § 4 
(konkrétní činnosti), přičemž je třeba brát 
do úvahy § 2 obsahující definice pojmů. 
 § 4 upravuje konkrétní kompetence 
všeobecné sestry, které můžeme rozdělit na 
čistě ošetřovatelské (odst. 1 a 2) a na 
činnosti, jimiž se podílí na preventivní, 
léčebné a diagnostické činnosti lékaře (odst. 
3 a 4). Ošetřovatelské činnosti je nutné 
vyložit v souladu s § 2 písm. a) až c), kde 
nalezneme definice základní ošetřovatelské 
péče a specializované ošetřovatelské péče a 
vysoce specializované ošetřovatelské péče, 
které jsou vymezeny ve vztahu ke stavu 
konkrétního pacienta, u kterého je 
ošetřovatelská péče poskytována.  
Rozsah ošetřovatelské péče zahrnuje péči o 
uspokojování biologických, psychických a 
sociálních potřeb změněných nebo 
vzniklých v souvislosti s poruchou 
zdravotního stavu, popř. s těhotenstvím a 
porodem, rozvoj, zachování nebo navrácení 
soběstačnosti; její součástí je také péče o 
nevyléčitelně nemocné, zmírňování jejich 
utrpení a zajištění klidného umírání a 
důstojné smrti.  
Ačkoli to vyhláška přímo nevyjmenovává, 
zahrnuje péče o tyto potřeby např. podávání 
stravy a hydrataci, hygienickou péči, péči o 
tepelnou rovnováhu, polohu, prostředí apod.  
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Limit tvoří vysoce specializovaná péče, 
typicky péče intenzivní – tj. péče o 
pacienty, u kterých dochází k selhání 
základních životních funkcí nebo 
bezprostředně toto selhání hrozí nebo kteří 
mají patologické změny psychického stavu, 
jež vyžadují stálý dozor nebo použití 
omezujících prostředků z důvodu ohrožení 
života nebo zdraví pacienta nebo jeho okolí.  
Role všeobecné sestry při poskytování 
vysoce specializované péče je ve vyhlášce 
uvedena § 4 odst. 2, kde je přímo 
stanoveno, že pod odborným dohledem 
specialistky může všeobecná sestra 
s odbornou způsobilostí vykonávat úzce 
vymezené činnosti, tj. specifikované. 
činnosti  na které § 4 odst. 2 odkazuje (tj. § 
4 odst. 1 písm. a) až k) a písm. o) a p). 
 Zvlášť stanovené  činnosti sester se 
specializovanou způsobilostí  (§ 54 až 67) 
jsou  z hlediska náročnosti na znalosti a 
dovednosti a rizika pro pacienta stanoveny 
jen sestrám specialistkám a ty je nutné 
považovat za činnosti vyhrazené pouze 
těmto specialistkám.  

 Zásadní 2. Připomínka k § 3 odst. 1 písm. e)  
Požadujeme upravit dle níže uvedeného 
odůvodnění. 
Odůvodnění:  

NEAKCEPTOVÁNO - připomínkové  
místo s vypořádáním souhlasí. 
 Činnosti v § 3 odst. 1 jsou uvozeny slovy 
„v rozsahu své odborné způsobilosti“. 
Nespatřujeme tedy důvod, proč by se 
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Považujeme za nemožné, aby se praktická sestra 
(§ 4 písm. a)) poskytující pouze základní 
ošetřovatelskou péči (dříve asistent bez 
kompetencí) podílela na praktické výuce. 

praktická sestra s praxí nemohla podílet na 
praktickém vyučování v oboru vzdělávání 
praktická sestra, ošetřovatel 
uskutečňovaných středními zdravotnickými 
školami nebo na praktické výuce v rámci 
kvalifikačních kurzů ošetřovatel, sanitář.  

 Zásadní 3. Připomínka k § 3 písm. h)  
Požadujeme text doplnit takto: 
„h) podílí se na zajištění zapracování nově 
nastupujících zdravotnických pracovníků, v 
rozsahu své odborné způsobilosti.“  

NEAKCEPTOVÁNO - připomínkové  
místo s vypořádáním souhlasí. 
Jak je uvedeno výše činnosti v § 3 odst. 1 
jsou již uvozeny slovy „v rozsahu své 
odborné způsobilosti“. 

 Zásadní 4. Připomínka k § 10 - Optometrista, odst. 2 
písm. b) 
Požadujeme text upravit takto: 
„b) rozhodovat, zda je ke korekci refrakční vady 
vhodné použít dioptrické brýle, individuálně 
zhotovený zdravotnický prostředek, kontaktní 
čočky nebo speciální optické pomůcky, a 
předepisovat je, zhotovovat a opravovat, …“. 
Odůvodnění:  
Optometrista je v souladu s platnou vyhláškou č. 
39/2005 Sb. vzděláván teoreticky i prakticky pro 
výrobu, která podle zákona č. 268/2014 Sb. o 
zdravotnických prostředcích patří do kategorie 
individuálně zhotovených zdravotnických 
prostředků rizikové třídy I. V souladu se 
živnostenským zákonem je optometrista také 
oprávněn s individuálně zhotoveným 

AKCEPTOVÁNO 
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zdravotnickým prostředkem nakládat. Pojem 
dioptrické brýle je rovněž používán, proto je 
tímto doporučeno doplnění připomínkované 
legislativní normy. 

 Doporučující Doporučující připomínky 
1. Úvodní paragrafové znění by se mělo 
přepracovat, řádně vysvětlit a popsat 
vyjmenované pojmy a především rozdíl a členění 
ošetřovatelské péče. 
V současné době máme také vysokoškolsky 
vzdělané sestry, pro které tu chybí případné 
kompetence.  

VYSVĚTLENO - připomínkové místo 
s vypořádáním souhlasí. 
Z připomínky není zcela zjevné, co 
připomínkové místo požaduje. Co je 
míněno „úvodním paragrafovým zněním“? 
Pojmy jsou vysvětleny v § 2 vyhlášky, kde 
nalezneme definice základní ošetřovatelské 
péče a specializované ošetřovatelské péče a 
vysoce specializované ošetřovatelské péče. 
Jednotlivé druhy péče jsou definovány ve 
vztahu ke zdravotnímu stavu konkrétního 
pacienta, u kterého je ošetřovatelská péče 
poskytována. 
K výtce, že chybí činnosti pro sestry 
vysokoškolačky, sděluji, že dle současného 
systému vzdělávání, získávají absolventi  
z VOŠ a bakalářských studií zcela shodnou 
odbornou způsobilost a mohou tak 
poskytovat péči ve stejném rozsahu, resp. 
v rozsahu činností požadovaných 
zaměstnavatelem v případě zaměstnance 
(pracovní zařazení, náplní práce a pokyny 
zaměstnavatele).   

 Doporučující 2. Navrhovaná změna – doplnění o formulaci 
„individuálně zhotovený zdravotnický 
prostředek“ dá do souladu pojem, který je 

AKCEPTOVÁNO 
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vymezen zákonem č. 268/2014 Sb. o 
zdravotnických prostředcích s praxí v oboru 
optometrie. Neovlivní podnikatelské prostředí. 
Navrhovaná změna – doplnění – není v rozporu 
s navrhovanou právní úpravou.  

Unie zaměstnavatelských 
svazů 

   

 Zásadní Konkrétní připomínky 
K § 4, odst. 1 
Navrhujeme, aby všeobecná sestra měla ve svých 
kompetencích obsluhu kostního denzitometru 
využívajícího ke stanovení kostní denzity 
rentgenové záření. 
Odůvodnění: 
Kostní denzitometry jako zdravotnické prostředky 
nejsou vždy navázány na poskytovatele v oboru 
radiologie a zobrazovací metody. Při situaci na 
trhu práce není reálné, aby se (dominantně) 
ambulantním poskytovatelům osteologické péče 
podařilo najmout a zaplatit radiologického 
asistenta, který na takovém pracovišti nemá žádné 
další využití. 

tato připomínka je zásadní  

VYSVĚTLENO- připomínkové  místo 
s vypořádáním souhlasí. 
 
Po projednání s odbornou společností 
(Společnost radiologických asistentů - 
SRLA ) a osteologickou společností je však 
možné vytvořit a akreditovat vzdělávací 
program certifikovaného kurzu po jehož 
absolvování by mohla všeobecná sestra 
kostní denzitomet obsluhovat.    

 Zásadní K § 4 odst. 3 písm. b) 
Navrhujeme do ustanovení vložit: „včetně 
aplikace do epidurálního katétru“ 
Odůvodnění: 

NEAKCEPTOVÁNO - připomínkové  
místo s vypořádáním souhlasí. 
 
Jedná se o úmysl zákonodárce omezit 
provádění zvlášť rizikových výkonů  
u pacientů, tedy poskytování vysoce 
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Tato kompetence je zvláště uvedena v § 55, 
Sestra pro intenzivní péči , tedy to navádí, že 
všeobecná sestra § 4 nemůže aplikovat do 
epidurálního katétru – odebírá se kompetence. 

tato připomínka je zásadní  

specializované péče, sestrou 
nespecialistkou.  
Aplikace léčivých přípravků do 
epidurálních katetrů z hlediska rizika pro 
pacienta je stanovena jen sestrám 
specialistkám a je tedy nutné považovat tuto 
činnosti vyhrazenou pouze těmto 
specialistkám.  
Kromě toho studenti v kvalifikační přípravě 
na výkon povolání všeobecné sestry nejsou 
připravováni pro aplikaci léčivých 
přípravků do epidurálního katetru.  
 

  K § 4 odst. 3 písm. g) 
Navrhujeme do ustanovení vložit zpět: včetně 
výplachů močového měchýře. 
Odůvodnění: 
Odebírá se kompetence. Navrhujeme ponechat 
z důvodu existence oborů, kde tyto úkony patří 
mezi standardní a byly prováděny (patřily a 
budou patřit) – např. urologie.  

tato připomínka je zásadní  

NEAKCEPTOVÁNO - připomínkové  
místo s vypořádáním souhlasí. 
Provádění výplachů močového měchýře má 
nově všeobecná sestra ukotveno již v § 
4 odst. 1 písm. i). 

 Doporučující K § 4a, odst. 1 písm. a) 
Navrhujeme písmeno doplnit o "získávat 
ošetřovatelskou anamnézu, podílet se na tvorbě 
Ošetřovatelského plánu,"  

tato připomínka je doporučující  

NEAKCEPTOVÁNO - připomínkové  
místo s vypořádáním souhlasí. 
Praktická sestra může pozorováním, 
rozhovorem (viz.  § 4a odst. 1 písm. b) 
získávat informace důležité k sestavení 
ošetřovatelské anamnézy a nutné k určení 
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ošetřovatelského plánu, nebude však 
oprávněna ošetřovatelský plán sama 
stanovovat; to bude pravomocí pouze 
všeobecné sestry, porodní asistentky. 

 Zásadní K § 4a, odst. 4, písm. a) 
Navrhujeme z ustanovení vypustit "s výjimkou 
léčivých přípravků s obsahem návykových látek 
nebo radiofarmak" 
Odůvodnění: 
V současnosti takovou činnost zdravotnický 
asistent vykonávat může. Ani zákon o zacházení 
s návykovými látkami nelékaře-zdravotníka 
nevylučuje z používání léčiv, která obsahují 
návykové látky. V praxi dojde k situaci, že 
praktická sestra dá pacientovi léky p. os a pak na 
nalepení Fentalisové náplasti bude muset přijít 
setra všeobecná. 

tato připomínka je zásadní  

AKCEPTOVÁNO částečně  
Vypuštěna jsou slova „léčivých přípravků 
s obsahem návykových látek nebo“. 
Radiofarmaka jsou ponechána. 
Praktická sestra s odbornou způsobilostí 
nemůže aplikovat radiofarmaka. To přísluší 
radiologickému asistentovi nebo sestře se 
zvláštní odbornou způsobilostí, dříve 
specializovanou způsobilostí.  

 Doporučující K § 4a, odst. 4 písm. g) 
Navrhujeme demonstrativním výčtem 
specifikovat pojem pečovat, například v podobě 
", zejména provádět jeho výměnu, laváže, 
odstraňovat katétr," 

tato připomínka je doporučující  

AKCEPTOVÁNO  
upraveno nově v § 4a odst. 1 písm. k) takto: 
„k) pečovat o močové katétry pacientů 
starších 3 let; péčí se rozumí zejména 
hygiena genitálu, dezinfekce katetru, 
výměna močového sáčku,“ 
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 Zásadní K § 17 
V textu činnosti související s ošetřovatelskou 
péčí, s každodenní činností na lůžkových 
odděleních, byť intenzivního typu. Kompetence 
zdravotnického záchranáře jsou popsány pouze 
pro přednemocniční neodkladnou péči, chybí 
kompetence pro ošetřovatelskou péči na 
lůžkových odděleních. 

tato připomínka je zásadní  

NEAKCEPTOVÁNO  
Přestože zdravotnický záchranář může své 
povolání vykonávat i v lůžkových 
zdravotnických zařízeních, a to na 
odděleních urgentního příjmu, na úseku 
anesteziologicko- resuscitačním a  
od 1. 9. 2017 rovněž na jednotkách 
intenzivní péče, je třeba zdůraznit, že zde 
zdravotnický záchranář nevykonává 
činnosti všeobecné sestry, ale činnosti své 
(podle § 17 vyhlášky o činnostech). Tyto 
činnosti jsou sice obdobné činnostem 
všeobecné sestry se specializovanou 
způsobilostí v oboru intenzivní péče, avšak 
nejsou zcela totožné. V ostatních typech 
lůžkové či ambulantní péče není 
zdravotnický záchranář způsobilý 
vykonávat své povolání v rámci této 
profese. Zde je způsobilý k výkonu 
povolání (na pozici) praktické sestry. 
Činnosti praktické sestry jsou navrženy v § 
4a.   

 Zásadní K § 17, odst. 2, písm. b) 
Navrhujeme sladit textaci s kompetencemi 
všeobecné sestry, kdy text u všeobecné sestry (s 
ohledem na naší připomínku k § 4a, odst. 4, písm. 
a) zní v odst. 3, písm. b) podávat léčivé přípravky 
s výjimkou radiofarmak, nejde-li o nitrožilní 
injekce nebo infuze u dětí do 3 let věku, pokud 
není dále uvedeno jinak a u zdravotnického 

NEAKCEPTOVÁNO  
Zdravotnický záchranář může krevní 
deriváty nitrožilně podávat na základě 
indikace lékaře bez odborného dohledu, 
kdežto všeobecná sestra může krevní 
deriváty podávat nitrožilně pouze pod 
odborným dohledem.  
V případě, že by připomínka byla 
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záchranáře zní text v odst. 2, písm. b) podávat 
léčivé přípravky, včetně krevních derivátů 
Odůvodnění: 
Jedná se o sjednocení kompetencí v souladu 
s postupem v praxi, kdy zdravotničtí záchranáři a 
všeobecné sestry pracují na stejném typu 
pracoviště a jejich působnost se rozšiřuje na 
akutní lůžkovou intenzivní péči a nepředpokládá 
se, že mají jinak vedenou výuku v oblasti 
podávání léků včetně dětských pacientů.  

tato připomínka je zásadní  

akceptována, došlo by k omezení 
neodkladné záchranné péče zdravotnickým 
záchranářem. Je nutno vzít v potaz, že 
činnosti ZZ jsou vysoce odborně náročné a 
již nyní zasahují i do tradičních činností 
lékaře.  

 Zásadní K § 17, odst. 2, písm. b) a c) 
Navrhujeme sladit textaci s kompetencemi 
všeobecné sestry, kdy všeobecná sestra v odst. 3, 
písm. j) může uvedenou činnost vykonávat bez 
odborného dohledu na základě indikace lékaře 
(asistovat při zahájení aplikace transfuzních 
přípravků a ošetřovat pacienta v průběhu aplikace 
a ukončovat ji) a v odst. 4, písm. a) může 
uvedenou činnost vykonávat pod odborným 
dohledem lékaře (aplikovat nitrožilně krevní 
deriváty), zdravotnický záchranář má obě tyto 
činnosti uvedeny v odst. 2, písm. b), c) jako 
činnosti, které může vykonávat bez odborného 
dohledu na základě indikace lékaře. Ve stejné 
oblasti doporučujeme sladění kompetencí u sestry 
pro intenzivní péči § 55, odst. 1, písm. c), 1. 
(aplikovat transfuzní přípravky14) a přetlakové 
objemové náhrady) a zdravotnického záchranáře 

AKCEPTOVÁNO částečně 
Do § 109 bude doplněna chybějící činnost 
týkající se aplikace transfuzních přípravků a 
přetlakových objemových náhrad. 
Sjednocení činností zdravotnického 
záchranáře v § 17 se všeobecnou sestrou, 
jak bylo zdůvodněno výše, nelze provést.  
Je nutno vzít v potaz, že zdravotnický 
záchranář je připravován pro poskytování 
specifické ošetřovatelské péče na úseku 
neodkladné péče, jejímž účelem je zamezit 
nebo omezit vznik náhlých stavů, které 
bezprostředně ohrožují život nebo by mohly 
vést k náhlé smrti nebo vážnému ohrožení 
zdraví. Proto jsou činnosti ZZ 
diferencovaně odborně náročnější, již nyní 
zasahují i do tradičních činností lékaře. 
Kdežto všeobecná sestra je v kvalifikačním 
studiu připravována na poskytování čistě 
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pro urgentní medicínu § 109. 
Odůvodnění: 
Jedná se o sjednocení kompetencí v souladu 
s postupem v praxi, kdy zdravotničtí záchranáři a 
všeobecné sestry pracují na stejném typu 
pracoviště a nepředpokládá se, že mají jinak 
vedenou výuku v oblasti aplikace transfúzních 
přípravků a krevních derivátů  

tato připomínka je zásadní  

základní a specializované péče (tj. péče  
o uspokojování biologických, psychických a 
sociálních potřeb změněných nebo 
vzniklých v souvislosti s poruchou 
zdravotního stavu, rozvoj, zachování nebo 
navrácení soběstačnosti u pacientů, kde 
riziko narušení základních životních funkcí 
nebo jejich selhání je minimální; součástí je 
také péče o nevyléčitelně nemocné, 
zmírňování jejich utrpení a zajištění 
klidného umírání a důstojné smrti), a dále 
na poskytování instrumentálních činností 
převážně na standartních lůžkových 
odděleních či na ambulancích, jimiž se 
podílí na preventivní, léčebné a 
diagnostické činnosti lékaře nebo zubního 
lékaře.  

 Zásadní 22b písm. c)  
Navrhujeme doplnit: „podle principů tradiční 
čínské medicíny“ 
Odůvodnění: 
Jedná se o čínskou medicínu, tedy nemůže 
stanovovat, kontrolovat a měnit dietní opatření 
pacienta stanovená lékařem na základě principů 
„západní“ medicíny  

tato připomínka je zásadní  

AKCEPTOVÁNO 
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 Zásadní K § 22c písm. c)  
Navrhujeme doplnit: „podle principů tradiční 
čínské medicíny“ 
Odůvodnění: 
Jedná se o čínskou medicínu, tedy nemůže 
stanovovat, kontrolovat a měnit dietní opatření 
pacienta stanovená lékařem na základě principů 
„západní“ medicíny  

tato připomínka je zásadní  

AKCEPTOVÁNO 

 Doporučující K § 23a  
Navrhujeme vypustit písm. d) a e). 
Odůvodnění:  
Pracuje pod odborným dohledem, nemá ještě 
dostatek zkušeností, činnosti z odstavce d) a e) by 
měl vykonat zkušený klinický logoped 

tato připomínka je doporučující  

AKCEPTOVÁNO částečně 
Je vypuštěno § 23a písm. e). Na zachování 
úpravy činnosti v § 23a písm. d) MZ trvá.   
Logoped ve zdravotnictví pracuje pod  
dohledem klinického logopeda a tudíž 
vykonává činnosti při dispenzarizaci 
pacientů s poruchami komunikačního 
procesu. Je v jeho kompetenci, samozřejmě 
po poradě s klinickým logopedem, tuto 
činnost v rozsahu své odborné způsobilosti 
provádět. 

 Doporučující K § 30 
Navrhujeme vypustit písm. d) a e) 
Odůvodnění:  
Pracuje pod odborným dohledem, nemá ještě 
dostatek zkušeností, činnosti z odstavce d) a e) by 
měl vykonat zkušený behaviorální analytik 

NEAKCETOVÁNO. 
Nejedná se jen o rozsah zkušeností, ale i o 
výkon povolání. K této činnosti získal 
odbornou způsobilost a v daném rozsahu 
může tyto činnosti vykonávat. 
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tato připomínka je doporučující  

 Zásadní K § 43 písm. a), bod 7. 
Navrhujeme odstranit slova "při vědomí" 
Odůvodnění: 
V dosud platném znění vyhlášky je toto omezení 
pouze u kompetencí sanitářů pro operační 
oddělení a centrální sterilizaci, kde to má svůj 
důvod. Pokud se všechny činnosti sloučily pod 
jeden paragraf, je nutné zachovat možnosti pro 
všechny typy oddělení. Sanitáři převážejí i 
pacienty v bezvědomí a vše dělají pod odborným 
dohledem, není tedy důvod to takto zpřesňovat, 
naopak by mohlo dojít ke špatnému výkladu 
vyhlášky v praxi.  

tato připomínka je zásadní  

AKCEPTOVÁNO 

 Zásadní  K § 43 písm. a), bod 20 
Navrhujeme doplnit text „provádět technické 
manipulace s lůžky, operačními a vyšetřovacími 
stoly včetně jejich mechanické očisty, dezinfekce 
a úpravy a jinými zdravotnickými prostředky při 
poskytování léčebné, léčebně rehabilitační péče a 
jinými lázeňské léčebně rehabilitační péče,“  
Odůvodnění: 
Doporučujeme jednoznačně vymezit kompetence 
sanitářů i pro operační a výkonové obory 
s ohledem na potřeby praxe. 

tato připomínka je zásadní  

AKCEPTOVÁNO částečně 
Bod 20 zní: „provádět technické 
manipulace s lůžky, operačními a 
vyšetřovacími stoly a jinými zdravotnickými 
prostředky při poskytování léčebně 
rehabilitační péče a jinými lázeňské léčebně 
rehabilitační péče,“.  
Mechanická očista a dezinfekce je zahrnuta 
obecně v bodě 1 písm. a). 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNARZEWWK8)



 71 

 Zásadní K § 54 
Chybí zde zcela odkaz na vykonávání činností 
podle paragrafu 4b – dětská sestra.  

tato připomínka je zásadní  

NEAKCEPTOVÁNO – Vysvětleno – 
připomínkové místo s vysvětlením 
souhlasí 
Odkaz na § 4b dětská sestra nechybí. Hlava 
I části čtvrté vyhlášky o činnostech 
vymezuje činnosti všeobecné sestry se 
specializovanou způsobilostí, nelze se tedy 
dále odkazovat na to, že může vykonávat i 
činnosti podle § 4b, když všeobecná sestra 
způsobilost k výkonu dětské sestry 
nezískala a není tedy ani oprávněna činnosti 
v § 4b vykonávat.  
S účinností zákona č. 201/2017 Sb., kterým 
se měnil zákon č. 96/2004 Sb., je nutno 
rozlišovat profesi dětské sestry s odbornou 
způsobilostí a profesi dětské sestry se 
specializovanou způsobilostí.  
Dětské sestře specialistce musela 
předcházet odborná způsobilost všeobecné 
sestry, nikoli odborná způsobilost nově 
zavedené profese dětské sestry. 
Je nutné nyní v praxi počítat, že v systému 
budou dětské sestry, které de facto 
vykonávají totéž, ale jedna skupina jsou 
zdravotničtí pracovníci se specializovanou 
způsobilostí a druhá skupina zdravotničtí 
pracovníci s odbornou způsobilostí.  
V návaznosti na novelizaci zákona  
č. 96/2004 Sb., zákonem č. 201/2017 Sb., 
kterou se nově stanovilo povolání dětská 
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setra – jako povolání s odbornou 
způsobilostí a jeho činnosti jsou nově 
vymezeny v části druhé (činnosti 
zdravotnického pracovníka po získání 
odborné způsobilosti), se činnosti dětské 
sestry se specializovanou způsobilostí 
vypouštějí a je odkazováno na činnosti 
dětské sestry v § 4b a také na § 54 – obecně 
činnosti všeobecné sestry se 
specializovanou způsobilostí. 
§ 57 zní takto:  

„§ 57  
 

Dětská sestra  
 Dětská sestra vykonává činnosti 
podle § 4b a 54 při poskytování 
ošetřovatelské péče o zdravé i nemocné 
dítě, u kterého nedochází k selhání 
základních životních funkcí nebo toto 
selhání nehrozí, nebo které nemá poruchy 
duševního zdraví, které vyžadují stálý dozor 
nebo použití omezujících prostředků z 
důvodu ohrožení života nebo zdraví dítěte 
nebo jeho okolí.“. 

 Zásadní K § 55 
Sestra pro intenzivní péči v rámci 
anesteziologicko- resuscitační, intenzivní péče a 
akutního přijmu, vykonává činnosti podle § 54 při 
poskytování ošetřovatelské péče o pacienta 

NEAKCEPTOVÁNO 
Podle bodu 6 Charty práv hospitalizovaných 
dětí, kterou schválila Centrální etická 
komise MZ ČR v roce 1993, by se mělo: 
„Dětem dostávat péče náležitě školeným 
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staršího 10 let, u kterého dochází k selhání 
základních životních funkcí nebo toto selhání 
hrozí.  
Hranice 10 let je nesmyslná pro péči o dítě na 
urgentním příjmu či v anestezii – sestra pro IP 
toto provádí i u mladších dětí, neboť to jinak 
zajistit nelze. Tento nesoulad přetrvává ve 
vyhlášce o činnostech již od roku 2004. 

tato připomínka je zásadní  

personálem, který si je plně vědom 
fyzických i emocionálních potřeb dětí každé 
věkové skupiny“.  
Všeobecná sestra pro intenzivní péči není 
pro péči o děti ve specializačním vzdělávání 
vyškolena. Hranici 10 let zachováváme, aby 
se eliminovalo riziko poškození dítěte 
z důvodu neodborné péče a aby nebyla 
porušena práva dítěte.  

 Zásadní K § 57 
Chybí zde zcela odkaz na vykonávání činností 
podle paragrafu 4b – dětská sestra, stejně jako je 
uvedeno v § 58. 

tato připomínka je zásadní  

AKCEPTOVÁNO  
Na rozdíl od vysvětlení k uplatňované 
připomínce k § 54 bude v § 57 uveden 
odkaz na to, že všeobecná sestra se 
specializovanou způsobilostí v oboru 
ošetřovatelské péče v pediatrii může 
vykonávat činnosti dětské sestry podle § 4b,  
S účinností zákona č. 201/2017 Sb., kterým 
se měnil zákon č. 96/2004 Sb., je nutno 
rozlišovat profesi dětské sestry s odbornou 
způsobilostí a profesi dětské sestry se 
specializovanou. Činnosti specialistky, tj. 
činnosti všeobecné sestry se 
specializovanou způsobilostí v oboru 
Ošetřovatelská péče v pediatrii, jsou už 
pouze uvedeny v § 4, a proto odkaz přes § 
54 (společné činnosti všeobecné sestry 
s jakoukoliv specializovanou způsobilostí) 
na § 4 (činnosti všeobecné sestry 
s odbornou způsobilostí). V praxi je nutné 
nyní počítat s tím, že v systému budou 
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dětské sestry, které de facto vykonávají 
totéž, ale jedna skupina jsou zdravotničtí 
pracovníci se specializovanou způsobilostí a 
druhá skupina zdravotničtí pracovníci 
s odbornou způsobilostí. 
§ 57 zní takto:  

„§ 57  
Dětská sestra  

 Dětská sestra vykonává činnosti 
podle § 4b a 54 při poskytování 
ošetřovatelské péče o zdravé i nemocné 
dítě, u kterého nedochází k selhání 
základních životních funkcí nebo toto 
selhání nehrozí, nebo které nemá poruchy 
duševního zdraví, které vyžadují stálý dozor 
nebo použití omezujících prostředků z 
důvodu ohrožení života nebo zdraví dítěte 
nebo jeho okolí.“. 

 Zásadní K § 71 
Porodní asistentka pro intenzivní péči v 
neonatologii vykonává činnosti podle § 68 při 
péči o novorozence a kojence, u kterých dochází 
k selhání základních životních funkcí nebo toto 
selhání hrozí, včetně nedonošených dětí, přitom 
vykonává činnosti dětské sestry podle § 70 písm. 
a) bodu 4.  
Poznámka - § 70 se dětské sestry netýká  

tato připomínka je zásadní  

AKCEPTOVÁNO  
Vzhledem k úpravám v § 70 (přečíslování), 
bude provedena leg-tech úprava v § 71 
takto:  

§ 71  
 
Porodní asistentka pro intenzivní péči v 

neonatologii  
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 Porodní asistentka pro intenzivní 
péči v neonatologii vykonává činnosti podle 
§ 68 a § 70 při péči o novorozence a 
kojence, u kterých dochází k selhání 
základních životních funkcí nebo toto 
selhání hrozí, včetně nedonošených dětí, 
přitom vykonává činnosti dětské sestry 
podle § 70 písm. a) bodu 4.  

 Zásadní K § 72 
Navrhujeme vypustit § 72 - porodní asistentka 
pro komunitní péči 
Odůvodnění:  
Porodní asistentka pro komunitní péči není 
uvedena v zákoně, proto nelze pro porodní 
asistentku v komunitní péči stanovovat vyhláškou 
činnosti 

tato připomínka je zásadní  

NEAKCEPTOVÁNO – vysvětleno – 
připomínkové místo s vysvětlením 
souhlasí 
Vyhláškou o činnostech se konkretizují 
činnosti zdravotnických pracovníků jak 
s odbornou způsobilostí, tak i se 
specializovanou způsobilostí. Jestliže není 
specializace ukotvena zákonem, je ukotvena 
jeho prováděcím předpisem, v této době 
platné nařízení vlády č. 31/2010 Sb. Pokud 
by MZ mělo akceptovat tuto připomínku, 
muselo by vypustit téměř, až na pár 
výjimek, všechna ustanovneí v části čtvrté 
vyhlášky o činnostech, jelikož tyto 
specializace (např. všeobecná sestra pro 
intenzivní péči, všeobecná sestra pro 
operační péči, zdravotní laborant pro 
biochemii, atd.) nejsou ukotveny v zákoně 
č. 96/2004 Sb.  
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 Zásadní K § 80 
Navrhujeme, aby písm. a) bod 2 zněl takto: 
„spolupracovat s ostatními zdravotnickými 
pracovníky při zajištění edukace v přípravě na 
specializované diagnostické postupy, zejména 
poskytovat zdravotnickým pracovníkům, 
pacientům, případně jimi určeným osobám, 
odborné informace o podmínkách odběrů a 
transportu biologického materiálu a 
preanalytickou fázi vyšetření“ 
Navrhujeme, aby písm. a) bod 7 zněl takto: 
„hodnotit kvalitu poskytované laboratorní péče, a 
to prováděných laboratorních metod, prostředí i 
dokumentace, provádět verifikaci (ověření) a 
validaci metod a naměřených hodnot“ 
Navrhujeme, aby písm. c) bod 2 zněl takto: 
„v rozsahu své specializované způsobilosti 
vykonávat činnosti při zavádění, rozvoji a 
rutinním provádění nových specializovaných 
laboratorních diagnostických postupů, včetně 
odběru vzorků, preanalytické fáze a zpracování 
vzorků k analýze a zpracování a vyhodnocování 
výsledků.“ 
Odůvodnění: 
Doplněný text vychází z koncepce oboru a potřeb 
praxe. 

tato připomínka je zásadní  

NEAKCEPTOVÁNO – vysvětleno – 
připomínkové místo s vysvětlením 
souhlasí 
 
K připomínce k § 80 písm. a) bod 2  
Cíle, kterého chce připomínkové místo 
dosáhnout, míní ministerstvo dosáhnout 
navrhovanou úpravou bodu 2, tím že se 
doplnilo slovo „a transportu“. V souvislosti 
s významnou rolí transportu biologického 
materiálu pro zajištění kvality analýzy 
vzorku biologického materiálu je zpřesněna 
činnost zdravotního laboranta se 
specializovanou způsobilostí v oblasti 
preanalytické fáze laboratorního 
vyšetřování o poučení o podmínkách 
transportu vzorku biologického materiálu. 
Obdobně se k této připomínce vyjádřilo 
profesní sdružení zastupující zdravotní 
laboranty, které uvádí následující. „Doplnění  
o termín "preanalytickou fázi vyšetření" považujeme 
za nadbytečný, protože je to jinými slovy totéž, to 
jsou právě ty podmínky odběru a transportu biolog. 
materiálu.“ 

 AKCEPTOVÁNO  
K připomínce k § 80 písm. a) bod 7  
Bod 7 upraven takto:  
7. hodnotit kvalitu poskytované laboratorní 
péče, a to prováděných laboratorních metod, 
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prostředí i dokumentace, provádět validaci 
metod a verifikaci (ověření) naměřených 
hodnot. 
provádět ověřování metod a potvrzení 
správnosti naměřených hodnot. 
NEAKCEPTOVÁNO - 
K připomínce k § 80 písm. a) bod 2   
Bod 2 upraven takto:  
2. v rozsahu své specializované způsobilosti 
vykonávat činnosti při zavádění, rozvoji a 
rutinním provádění nových 
specializovaných laboratorních 
diagnostických postupů, včetně odběru a 
transportu vzorků, zpracování vzorků k 
analýze a zpracování a vyhodnocování 
výsledků. 

 Zásadní K § 82 
Navrhujeme vypustit písm. b) 
Odůvodnění: 
Zdravotní laborant se specializovanou 
způsobilostí nemá provádět základní hodnocení 
nálezu a uvolňování výsledků – ani 
fyziologických; to přísluší lékaři. 

tato připomínka je zásadní  

NEAKCEPTOVÁNO - vysvětleno 
Na základě dalších připomínek projednáno i 
se zástupci lékařské veřejnosti, která 
požaduje ale následující úpravu se kterou 
MZ pro projednání s ČAZL souhlasí.  
b) provádět uvolnění výsledků v době 
pohotovostí služby a pro potřeby 
urgentní medicíny.  
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 Zásadní K § 82 
Navrhujeme, aby písm. a) znělo takto: 
„pracovat s náročnými zdravotnickými přístroji, 
zejména s elektroforetickým zařízením, 
chromatografem, hmotnostním spektrometrem, 
průtokovým cytometrem, iontoforézou, přístroji 
pro molekulárně biologická vyšetření a 
zabezpečovat jejich správnou činnost,“ 
Navrhujeme doplnit nové písm. c), které bude 
znít: 
"provádět základní biochemická vyšetření a 
analýzy, včetně vysoce specializovaných 
vyšetření na automatických analyzátorech, 
imunochemických i toxikologických 
analyzátorech, chromatografických technikách 
včetně hmotnostní spektrometrie, a 
molekulárněbiologických metod a 
toxikologických vyšetření včetně stanovení 
koncentrace léků a návykových látek, provádět 
izolaci nukleové kyseliny a provádět vysoce 
specializované molekulárně biologické analýzy 
lidského i extrahumánního genomu" 
Odůvodnění: 
Doplněný text vychází z koncepce oboru a  potřeb 
praxe. 

tato připomínka je zásadní  

AKCEPTOVÁNO -  částečně – 
připomínkové místo s vypořádáním 
souhlasí 
Upraveno.  
§ 82 písm. a) dle požadavku 
připomínkového místa.  
Navrhované § 82 písm. c) ve značné míře 
odpovídá písm. a), proto nedoplněno.  

 Zásadní K § 83 NEAKCEPTOVÁNO  
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Navrhujeme vypustit novelizační bod 113. 
Odůvodnění: 
Zdravotní laborant se specializovanou 
způsobilostí nemá provádět základní hodnocení 
nálezu a uvolňování výsledků – ani 
fyziologických; to přísluší lékaři. 

tato připomínka je zásadní  

 Na základě připomínek dalších 
připomínkových míst projednáno se 
zástupci lékařské veřejnosti, která požaduje 
ale následující úpravu se kterou MZ pro 
projednání s ČAZL souhlasí je upraveno 
takto: „provádět uvolnění výsledků v době 
pohotovostí služby a pro potřeby 
urgentní medicíny.“. 

 Zásadní K § 132 
Navrhujeme, aby písm. a) bod 16 zněl: 
"provádět v rámci své kvalifikace konzultační a 
konziliární činnost" 
Navrhujeme, aby písm. b) bod 2 zněl: 
"provádět specializované laboratorní diagnostické 
postupy, včetně imunoanalytických postupů 
s využitím radioisotopů, molekulárně 
biologických technik a postupů, toxikologických 
vyšetření a stanovení koncentrace léků, alkoholu 
a návykových látek," 
Odůvodnění: 
Doplněný text vychází z koncepce oboru a potřeb 
praxe. 

tato připomínka je zásadní 
 
  

NEAKCEPTOVÁNO  
Připomínku nelze vyhodnotit. 
O vypořádání připomínky k bodu 16 bude 
rozhodnuto pokud připomínkové místo 
zašle podrobnější ilustratorní uvedením 
příkladů konzultační a konziliární činnosti.  
Jakou konzultační a konziliární činnost 
v rámci své kvalifikace bude moci provádět 
a jaké ne. 
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Českomoravská konfederace 
odborových svazů 

   

 Zásadní K jednotlivým ustanovením: 
1) K § 4a 
Navrhovaná právní úprava § 4a směřuje 
k provedení § 21b návrhu zákona, kterým se mění 
zákon č. 96/2004 Sb., a vymezuje činnosti 
praktické sestře, které bude vykonávat v souladu 
s diagnózou stanovenou lékařem, zubním lékařem 
bez odborného dohledu a bez indikace nebo 
bez odborného dohledu na základě indikace 
lékaře, zubního lékaře. Některé činnosti uvedené 
v § 4a jsou natolik specializované, že by jejich 
provedení nemělo být svěřeno praktickým 
sestrám, ale mělo by být ponecháno všeobecným 
sestrám. Z toho důvodu navrhujeme v § 4a 
následující změny: 
a) V § 4a odst. 4 písm. a) se slova „u dětí do 3 
let věku“ zrušují.  
Toto ustanovení nově zní: „podávat léčivé 
přípravky s výjimkou léčivých přípravků 
s obsahem návykových látek nebo radiofarmak; 
léčivé přípravky nemůže podávat formou 
nitrožilní injekce, infuzí nebo aplikací do 
epidurálních katetrů a dále formou 
intramuskulární injekce,“. 
 
 

AKCEPTOVÁNO jinak 
Připomínka k § 4a odst. 4 písm. a)  
Nově upraveno v § 4a odst. 2 písm. a)  
Dle současného znění může zdravotnický 
asistent sice pod dohledem, který 
neznamená fyzický oční dohled, ale reálná 
dostupnost radou a pomocí v případě 
komplikací, podávat léčivé přípravky cestou 
intramuskulární dospělým a dětem starším 3 
let.  
K této kompetenci dále sdělujeme, že na 
základě připomínky UZS bude tato 
kompetence praktické sestry upravena 
následovně:  
„a) podávat léčivé přípravky10) s 

výjimkou léčivých přípravků s 
obsahem návykových látek nebo 
radiofarmak; léčivé přípravky 
nemůže podávat formou nitrožilní 
injekce, infuzí nebo aplikací do 
epidurálních katetrů a dále u dětí do 
3 let věku formou intramuskulární 
injekce, 

Odůvodnění UZS: V současnosti 
zdravotnický asistent může podávat léčivý 
přípravek s obsahem návykové látky. Ani 
zákon o zacházení s návykovými látkami 
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b) V § 4a odst. 4 písm. d) se slova „a žilní“ 
zrušují.  
Toto ustanovení nově zní: „odebírat kapilární 
krev a jiný biologický materiál,“. 
 
Odůvodnění: 
Kompetence všeobecné sestry a kompetence 
praktické sestry se od sebe nesmí v praxi lišit 
pouze kosmeticky. Podávání léčivých přípravků 
formou intramuskulární injekce a odebírání žilní 
krve představují dvě z činností, které odlišují 
všeobecnou sestru od sestry praktické. Zároveň se 
jedná o činnosti specializované, které by 
v nemocnicích neměly být prováděny praktickou 
sestrou.  
Tuto připomínku považuje ČMKOS za 
zásadní.  

nelékaře-zdravotníka nevylučuje 
z používání léčiv, která obsahují návykové 
látky. Pokud bude původní návrh MZ 
zachován v praxi, dojde k situaci, že 
praktická sestra dá pacientovi léky p. os a 
pak na nalepení Fentalisové náplasti bude 
muset přijít všeobecná sestra. 
 

 

NEAKCEPTOVÁNO  
Připomínka k § 4a odst. 4 písm. d)  
Nově upraveno v § 4a odst. 2 písm. d) 
MZ trvá na návrhu, aby praktická sestra 
byla způsobilá k jednorázovému odběru 
žilní krve. Již dnes je zdravotnický asistent 
způsobilý k odběru žilní krve. Dle 
současného znění zdravotnický asistent, 
stejně jako sestra, může odebírat jakýkoli 
indikovaný biologický materiál, avšak (opět 
stejně jako sestra) provádět jeho vyšetření 
může pouze u biologického materiálu 
získaného neinvazivní cestou a u kapilární 
krve. Nelze mít tedy námitek proti odběrům 
krve ze žíly.  

 Zásadní 2) K § 41 
Podle důvodové zprávy směřuje navrhovaná 
právní úprava k provedení novely zákona č. 

AKCEPTOVÁNO  
§ 41 upravuje činnosti řidiče zdravotnické 
dopravní služby. Činnosti řidiče vozidla 
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96/2004 Sb., kterou se změnilo označení profese 
řidiče dopravy nemocných a raněných na řidiče 
zdravotnické dopravní služby (§ 40 návrhu 
zákona ve znění schváleném Senátem). Nadpis § 
41 však zní „Řidič zdravotnické záchranné 
služby“. Požadujeme upřesnění, zda § 41 
skutečně upravuje činnosti řidiče zdravotnické 
záchranné služby a nikoliv řidiče zdravotnické 
dopravní služby. 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za 
zásadní.  

ZZS jsou ustanoveny v § 36. Ustanovení § 
41 zní takto: 

§ 41  
 

Řidič dopravy nemocných a raněných 
zdravotnické dopravní služby 

 
 Řidič dopravy nemocných a 
raněných zdravotnické dopravní služby 
vykonává činnosti podle § 3 odst. 2 a dále 
pod odborným dohledem zdravotnického 
pracovníka způsobilého k poskytování 
zdravotní péče bez odborného dohledu v 
oboru poskytované péče, zejména lékaře, 
zdravotnického záchranáře, všeobecné 
sestry, dětské sestry nebo porodní 
asistentky a v případě výhradní přepravy 
tkání a biologického materiálu zdravotního 
laboranta nebo odborného pracovníka v 
laboratorních metodách a přípravě 
léčivých přípravků, může  

 Zásadní 3) K § 43 
V § 43 odst. 2 jsou uvedeny činnosti, které může 
vykonávat sanitář pod přímým vedením 
všeobecné sestry, dětské sestry, praktické sestry 
nebo porodní asistentky při poskytování 
specializované ošetřovatelské péče nebo vysoce 
specializované ošetřovatelské péče.  
Požadujeme upřesnění, zda sanitář může tyto 
činnosti vykonávat pod přímým vedením 

AKCEPTOVÁNO  
V § 43 budou upravena písmena b) a c) 
takto:  
 
b) pod přímým vedením všeobecné sestry, 
dětské sestry, praktické sestry nebo porodní 
asistentky může vykonávat činnosti podle 
písmene a) bodů 1 až 4, 7 a 11 při 
poskytování specializované ošetřovatelské 
péče, 
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zdravotnických pracovníků se specializovanou 
způsobilostí či bez specializované způsobilosti. 
Pokud tyto činnosti může vykonávat pod přímým 
vedením zdravotnických pracovníků bez 
specializované způsobilosti, pak máme za to, že 
činnost sanitáře není v souladu např. s činností 
praktické sestry uvedené v § 4a odst. 3, kde jsou 
vyjmenovány činnosti, které mohou praktické 
sestry při poskytování vysoce specializované péče 
vykonávat pod přímým vedením všeobecné sestry 
se specializovanou způsobilostí, dětské sestry se 
specializovanou způsobilostí, praktické sestry 
nebo porodní asistentky se specializovanou 
způsobilostí.  
Tuto připomínku považuje ČMKOS za 
zásadní.  

c) pod přímým vedením všeobecné sestry se 
specializovanou způsobilostí, dětské sestry 
se specializovanou způsobilostí, nebo 
porodní asistentky se specializovanou 
způsobilostí v  oboru může vykonávat 
činnosti podle písmene a) bodů 1 až 4, 7 a 
11 při poskytování vysoce specializované 
ošetřovatelské péče. 
 

 Zásadní 4) K § 82 
V § 82 písm. b) se slovo „zejména“ zrušuje.  
Toto ustanovení nově zní: „provádět uvolnění 
výsledků, zejména jsou-li zjištěné výsledky 
fyziologické.“ 
Odůvodnění: 
Není zcela zřejmé, co toto ustanovení bude 
znamenat pro praxi. Z toho důvodu požadujeme 
vypuštění slova „zejména“. 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za 
zásadní.  

AKCEPTOVÁNO - jinak 

Na základě připomínek dalších 
připomínkových míst § 82 písm. b) zní 
takto:  
b) provádět uvolnění výsledků v době 
pohotovostí služby a pro potřeby urgentní 
medicíny.  
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 Doporučující 5) K § 144 
§ 144 odst. 1 týkající se činnosti biomedicínského 
inženýra se specializovanou způsobilostí 
odkazuje na § 150 a 151 vyhlášky. § 150 
vyhlášky je však zrušen. Požadujeme upřesnění. 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za 
doporučující. 

AKCEPTOVÁNO 

 Ustanovení § 150, které bylo nedopatřením 
vyškrtnuto, bude ponecháno ve vyhlášce. 
Jde o činnosti existujícího oboru 
specializačního vzdělávání.  

    

 
V Praze dne              září 2017                                                                                                         Podpis 
Vypracoval:              Mgr. Jana Patková 
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