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V. 
VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné 

způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání 
(Podle čl. 16 odst. 1 Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví  

dne 24. 10. 2017, s termínem pro sdělení připomínek  do 14. 11. 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce) 

  
Připomínkové místo 
 

 
Novelizační 
bod, 
ustanovení, 
charakter 
připomínky 
 

 
Znění připomínky 
 
 

 
Vyhodnocení připomínky 
 

    

Úřad vlády ČR – 
Místopředseda vlády pro vědu, 
výzkum, vývoj a inovace 

   

 Zásadní Zásadní připomínka: 
Požadujeme do návrhu vyhlášky stanovit rovněž 
minimální požadavky na programy k získání 
odborné způsobilosti k výkonu povolání terapeuta 
tradiční čínské medicíny a specialisty tradiční 
čínské medicíny. 
Tato připomínka je zásadní. 

VYSVĚTLENO  
 
Minimální požadavky na programy k 
získání odborné způsobilosti k výkonu 
povolání terapeuta tradiční čínské medicíny 
a specialisty tradiční čínské medicíny budou 
stanoveny v samostatné vyhlášce na základě 
zmocnění v § 90 odst. 2 písm. j) zákona 
č. 96/2004 Sb. 

Úřad vlády ČR - Ministr pro 
lidská práva, rovné příležitosti 
a legislativu 
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 Zásadní Připomínka zásadní: 
1. V § 5, odst. 3 požadujeme ponechat větu: 
„Praktické vyučování probíhá ve 
zdravotnických zařízeních včetně 
zdravotnických zařízení působících ve 
vlastním sociálním prostředí žen a jejich 
rodin“. 
Zdůvodnění: 
Domníváme se, že praktické vyučování 
probíhající ve zdravotnických zařízeních 
působících ve vlastním sociálním prostředí žen a 
jejich rodin je podstatnou a neoddiskutovatelnou 
součástí praktické výuky porodních asistentek.  
Samotné Ministerstvo zdravotnictví např. na 
svých webových stránkách v záložce 
Ošetřovatelství a nelékařská povolání – Porodní 
asistence v článku Kdo je porodní asistentka a jak 
se stát porodní asistentkou? uvádí, že: „Porodní 
asistentka má důležitou úlohu ve zdravotním 
poradenství a vzdělávání nejen žen, ale i v rámci 
jejich rodin a celých komunit. Tato práce by 
měla zahrnovat předporodní přípravu a přípravu 
k rodičovství a může být rozšířena i do oblasti 
zdraví žen, sexuálního nebo reproduktivního 
zdraví a péči o dítě. 
Porodní asistentka může vykonávat svou profesi 
v jakémkoli prostředí, včetně domácího 
prostředí, ambulantních zdravotnických zařízení, 

AKCEPTOVÁNO jinak   
Původní větu ponechat nelze, neboť došlo 
k věcnému posunu v definici pojmu 
„zdravotnické zařízení“ (viz zákon 
č. 372/2011 Sb.).  
To znamená, že „zdravotnické zařízení“ již 
není subjektem právního jednání (právních 
vztahů), ale jako „budova“ nebo „prostor“, 
v němž lze za zákonem stanovených 
podmínek poskytovat zdravotní služby, 
může být pouze objektem právního jednání 
(právních vztahů).  
V § 3 jsou upravena obecná kritéria 
požadavků na programy k získání odborné 
způsobilosti k získání nelékařského 
zdravotnického povolání.  
V § 3 odst. 5 věta třetí nově zní: „Tato 
výuka probíhá ve zdravotnickém zařízení a 
popřípadě dalších místech, pokud je to pro 
studium k získání způsobilosti k výkonu 
příslušného povolání stanoveno touto 
vyhláškou nebo ve vzdělávacím programu 
uvedeném v odstavci 1.“  
V § 5 odst. 3 věta druhá je ve vztahu 
k zákonu č. 372/2011 Sb., který stanoví, 
jakou péči lze poskytovat ve vlastním 
sociálním prostředí pacienta, podle našeho 
názoru nadbytečná.  
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nemocnic, klinik, nebo zdravotnických 
středisek.“1 
Považujeme proto za nezbytné, aby věta 
„Praktické vyučování probíhá ve zdravotnických 
zařízeních včetně zdravotnických zařízení 
působících ve vlastním sociálním prostředí žen a 
jejich rodin“ byla v Návrhu vyhlášky i nadále 
zachována. 

 Nicméně je § 5 odst. 3 věta druhá upravena 
takto: „Praktické vyučování probíhá kromě 
zdravotnického zařízení také ve vlastním 
sociálním prostředí žen a jejich rodin.“. 

 Zásadní Připomínka zásadní: 
Připomínka k důvodové zprávě: 
Ve Zvláštní části odůvodnění zabývající se 
změnami provedenými v § 5 zcela absentuje 
zdůvodnění odstranění věty: „Praktické 
vyučování probíhá ve zdravotnických zařízeních 
včetně zdravotnických zařízení působících 
ve vlastním sociálním prostředí žen a jejich 
rodin“. 
Požadujeme proto předmětnou větu ponechat, 
nebo dostatečně důkladně zdůvodnit, proč je 
pro Návrh vyhlášky přínosné, aby byla 
odstraněna. 

AKCEPTOVÁNO 
Viz vypořádání k připomínce k § 5.  
 

  Závěr: 
Požadujeme ponechat výše uvedený text v § 5, 
odst. 3 a ve Zvláštní části odůvodnění v důvodové 
zprávě. 

 Viz výše. 

 Doporučující Připomínka doporučující: 
1. V Návrhu vyhlášky bod 34. § 12 nový 

AKCEPTOVÁNO 
 

                                                 
1 Blíže viz Ministerstvo zdravotnictví. Kdo je porodní asistentka a jak se stát porodní asistentkou? [online]. Citováno 1. 11. 2017. Dostupné zde: 

https://www.mzcr.cz/dokumenty/kdo-je-porodni-asistentka-a-jak-se-stat-porodni-asistentkou-_9078_3076_3.html  
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odstavec 5 je uvedeno „…programu kurzu 
uvedených v odstavci 1 písm. b) a c)…“, 
zatímco v „Platném znění vyhlášky… 
s vyznačením změn“ (část IV. předkládaného 
materiálu) je uvedeno „…programu kurzu 
podle odstavce 1 písm. b) a c)…“.  

 Doporučující 2. V Návrhu vyhlášky bod 112. § 41 odst. 2 
písm. a) je uvedeno „…patologie a 
pomocných činností nutných pro její 
poskytování, a to na základech…“, zatímco v 
„Platném znění vyhlášky…s vyznačením 
změn“ je uvedeno „…patologie, a to  
na základech…“. 

AKCEPTOVÁNO 
 
 „…patologie a pomocných činností 
nutných pro její poskytování, a to na 
základech…“ 

  Závěr: Doporučujeme odstranit nesoulad mezi 
zněním návrhu vyhlášky a zněním části IV. 
materiálu, tj. platné vyhlášky s vyznačením změn, 
zohledněním výše uvedených připomínek. 

Připomínkové místo připomínky 
akceptovalo 

Úřad vlády ČR – Odbor 
kompatibility 

   

 Po stránce 
formální: 

Po stránce formální: 
 
Předkladatel splnil pouze částečně formáln  
náležitosti týkající se vykazování slučitelnost  
s právem EU, jak vyplývají zejména z 
Legislativních pravidel vlády, v platném zněn  
(dále jen „LPV“), a z přílohy k usnesení vlády ze 
dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických 
pokynech pro zajišťování prací při plněn  
legislativních závazků vyplývajících z členstv  
České republiky v Evropské unii, v platném znění. 
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  Z části odůvodnění návrhu, která se zabývá 
zhodnocením slučitelnosti s právem EU (na str. 
3 a 4 odůvodnění), by mělo vyplývat, že návrh 
je transpoziční vůči ustanovením uvedeným v 
seznamu níže. 
Požadujeme proto tuto část náležitě upravit 
(včetně opravy nesprávně uvedeného čl. 37 
odst. 7 směrnice 2005/36/ES na čl. 31 odst. 7 
směrnice 2005/36/ES, ve znění směrnice 
2013/55/EU). 

AKCEPTOVÁNO 
Důvodová zpráva upravena.  
 
 
 
Čl. 37 upraven na čl. 31 odst. 7 směrnice 
2005/36/ES, ve znění směrnice 
2013/55/EU. 

  V posledním odstavci na str. 3 odůvodnění 
rovněž požadujeme vypustit slovo 
„novelizované“. Směrnice 2013/55/EU novelizuje 
směrnici 2005/36/ES, sama novelizovaná nebyla. 

AKCEPTOVÁNO  
Slovo „novelizované“ vypuštěno. 

  K rozdílové tabulce 
V rozdílové tabulce (dále jen „RT“) by měla být 
uváděna jen ta písmena (popřípadě pododstavce 
či odstavce) ustanovení předpisů EU, která jsou 
skutečně promítána navrhovanými změnami.  
Jinak řečeno, ustanovení předpisů EU by měla 
být v RT uváděna pouze v takovém rozsahu, v 
jakém souvisí s tučně vyznačenými částmi v RT 
uváděných ustanovení vyhlášky č. 39/2005 Sb., 
ve znění návrhu. 
Neměla by tedy být uváděna písmena, 
pododstavce popř. odstavce, které těmito částmi 
nejsou promítána. 

AKCEPTOVÁNO 

  Není např. jasné, proč je v RT  
- u § 3 odst. 2 písm. h) a i) uváděn mj. i čl. 

31 odst. 4 směrnice 2005/36/ES, ve znění 

AKCEPTOVÁNO  
- U § 3 odst. 2 písm. h) a i) vypuštěn 

čl. 31 odst. 4 směrnice 2005/36/ES, 
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směrnice 2013/55/EU, a  
- u § 3 odst. 5 uváděny čl. 31 odst. 5 první a 

třetí pododstavec směrnice 2005/36/ES, 
ve znění směrnice 2013/55/EU. 

ve znění směrnice 2013/55/EU.  
- U § 3 odst. 5 vypuštěn čl. 31 odst. 5 

první a třetí pododstavec směrnice 
2005/36/ES, ve znění směrnice 
2013/55/EU. 

  Také není jasné, proč jsou v RT  
- u § 4 odst. 3 písm. a) a  
- u § 4 odst. 3 písm. b) vyhlášky odst. 6 a 

odst. 7  
čl. 31 směrnice 2005/36/ES, ve znění směrnice 
2013/55/ES, uváděny v plném rozsahu. 

AKCEPTOVÁNO  
- U § 4 odst. 3 písm. a)  vypuštěn 

čl. 31 odst. 6  písm. b) až e) a čl. 31 
odst. 7 písm.) d) až f) a písm. h). 

- U § 4 odst. 3 písm. b) vypuštěn 
čl. 31 odst. 6. písm. a) čl. 31 odst. 7 
písm. b) až h). 

  Obdobně není jasné, proč je  
v plném rozsahu (tj. všechna písmena) uváděn u 
§ 5 odst. 4 vyhlášky čl. 40 odst. 3  
směrnice 2005/36/ES, ve znění  
směrnice 2013/55/EU.  

AKCEPTOVÁNO  
Změny v § 5 odst. 4 budu transpoziční 
pouze vůči čl. 40 písm. a).  

  Požadujeme proto RT zrevidovat s ohledem na 
výše uvedené připomínky. 

 

  Dále, vzhledem k tomu, že čl. 31 odst. 5 druhý 
pododstavec směrnice 2005/36/ES nebyl dosud 
novelizován, požadujeme uvést jak v bodovém 
znění návrhu (na konci novelizačního bodu 4),  
tak v RT u § 3 odst. 5, celex směrnice 
2005/36/ES. Rovněž je nutné směrnici 
2005/36/ES doplnit do tabulky předpisů EU na 
konci RT.  

AKCEPTOVÁNO  
V rozdílové tabulce upraveno,  
 
AKCEPTOVÁNO  
Směrnice 2005/36/ES doplněna do tabulky 
předpisů EU na konci RT. 

  Nadto uvádíme, že ustanovení § 5 odst. 3 není 
podle našeho názoru transpoziční vůči čl. 40 odst. 

AKCEPTOVÁNO 
Jako transpoziční se bude prokazovat věta 
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1 druhý pododstavec směrnice 2005/36/ES 
(předkladatel navíc nesprávně uvádí celex 
směrnice 2013/55/EU). 

„Během praktického vyučování …..“ vůči 
příloze V bod 5.5.1 část B poslední 
pododstavec. 

  Naopak věta „Během praktického vyučování se 
studující účastní na činnosti poskytovatele 
zdravotnických služeb“ transponuje požadavek 
přílohy V bodu 5.5.1 části B posledního 
pododstavce směrnice 2005/36/ES. 

Tuto větu budeme vykazovat jako 
transpoziční.  

  Návrh se dotýká i § 24, který představuje jedno 
z ustanovení, kterými jev příslušné srovnávací 
tabulce vykázána transpozice čl. 18 odst. 1 
směrnice 2013/59/Euratom. Požadujeme buď 
vysvětlit, proč předkladatel nepovažujeza nutné 
navrhované změny transpoziční úpravy vykázat 
podle přílohy č. 5 LPV, nebo změny vykázat jako 
implementační vůči čl. 18 odst. 1 směrnice  
2013/59/Euratom (podtrhávání, celex, rozdílová a 
srovnávací tabulka). 

AKCEPTOVÁNO  
Bude se vykazovat ustanovení § 24 odst. 3 
písm. a) bod 2 jako transpoziční.  

  Ve srovnávací tabulce (dále jen „ST“) ke 
směrnici 2005/36/ES je nutné v tabulce „2. 
Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy)“ 
opravit název předkládaného návrhu (místo „č. 
39/2011 Sb.“ je nutno uvést „č. 39/2005 Sb.“). 

AKCEPTOVÁNO 

  Rovněž u čl. 31 odst. 6 a čl. 40 odst. 3 směrnice 
2005/36/ES nelze uvádět ID návrhu, protože tato 
ustanovení byla plně nahrazena směrnicí 
2013/55/EU (viz bod 23) písm. f) a bod 30) písm. 
c) směrnice 2013/55/EU). 

AKCEPTOVÁNO  
ID ve srovnávací tabulce k směrnici 
2005/36/ES odstraněna (viz.  126 a 163). 

  Jak uvádíme výše, není jasné, jak je návrh 
transpoziční vůči bodu 23) písm. d) a e) směrnice 

AKCEPTOVÁNO 
Čl. 31 odst. 4 se nebude vykazovat jako 
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2013/55/EU (čl. 31 odst. 4 a odst. 5 první a třetí 
pododstavec směrnice 2005/36/ES, ve znění 
směrnice 2013/55/EU). Požadujeme buď 
vysvětlit, nebo ID návrhu u těchto ustanovení 
ve ST ke směrnice 2013/55/EU neuvádět.  

transpoziční, čl. 31 odst. 5 první a třetí 
pododstavec se nebude vykazovat jako 
transpoziční, ID ze srovnávací tabulky k 
směrnici 2013/55/EU odstraněno (viz str. 
43). Naopak ID doplněno do srovnávací 
tabulky ke směrnici 2005/36/ES – k čl. 31 
odst. 4 a 5 (str. 124, 125). 

  Po stránce materiální: 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
Návrhu se dotýkají následující předpisy EU: 
• čl. 31 odst. 5 druhý pododstavec a příloha 
V, bod 5.5.1 část B poslední pododstavec 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání 
odborných kvalifikací, 
• čl. 1 bod 23) písm. f) a g) a bod 30 písm. 
c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2013/55/EU ze dne 20. listopadu 2013, kterou se 
mění směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných 
kvalifikací a nařízení (EU) č. 1024/2012 
o správní spolupráci prostřednictvím systému pro 
výměnu informací o vnitřním trhu ( „nařízení 
o systému IMI“ ), a 
• čl. 18 odst. 1 směrnice Rady 
2013/59/Euratom ze dne 5. prosince 2013, kterou 
se stanoví základní bezpečnostní standardy 
ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu 
záření a zrušují se směrnice 89/618/Euratom, 
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom 
a 2003/122/Euratom.  

VYSVĚTLENO 
Požadavek směrnice, konkrétně přílohy 
V bodu 5.5.1. část B poslední pododstavec 
týkající se odborné přípravy porodních 
asistentek, a totiž, že klinická výuka se má 
uskutečňovat v nemocnicích a jiných 
zdravotnických zařízeních a ve skupině, je 
transponována dle srovnávací tabulky 
zákonem č. 96/2004 Sb. ustanovením § 6 
odst. 3, podle něhož praktické vyučování 
musí být prováděno v akreditovaném 
zařízení, kterým je zpravidla v případě 
praktického vyučování v akreditovaných 
zdravotnických bakalářských studijních 
oborech pro přípravu porodních asistentek 
poskytovatel zdravotních služeb, který 
poskytuje zdravotní služby v oboru porodní 
asistence.   
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  Připomínky a případné návrhy změn:  
K bodu 4 (§ 3 odst. 5): 
Úpravami v § 3 odst. 5 je sledováno to, aby bylo 
vyhověno požadavku čl. 31 odst. 5 druhý 
pododstavec směrnice 2005/36/ES (týkajícího se 
odborné přípravy sester odpovědných za 
všeobecnou péči) a totiž, že klinická výuka se má 
uskutečňovat v nemocnicích a jiných 
zdravotnických zařízeních a ve skupině („…in 
hospitals and other health institutions and in the 
community…“).  
S ohledem na tento požadavek je potřebné mj. 
stanovit, že za praktické vyučování nelze v rámci 
odborné přípravy všeobecných sester považovat 
výuku ve školní laboratoři.  
V této souvislosti však uvádíme, že směrnice 
2005/36/ES stanoví obdobný požadavek, jako je 
stanoven v čl. 31 odst. 5 druhém pododstavci, 
v příloze V bodě 5.5.1 části B posledním 
pododstavci, a to pokud jde o odbornou přípravu 
porodních asistentek. Příslušný požadavek zní: 
„Klinický výcvik porodních asistentek musí mít 
formu praxe pod dohledem uskutečňované 
v nemocničních zařízeních nebo v jiných 
zdravotnických zařízeních…“ („Clinical 
instruction shall take the form of supervised in-
service training in hospital departments or other 
health services…“).  
Požadujeme proto výjimku nově doplňovanou do 
§ 3 odst. 5 za středníkem (podle které neplatí, že 
by se za praktické vyučování považovala i výuka 

AKCEPTOVÁNO 
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ve školní laboratoři) vztáhnout i na praktické 
vyučování v programech, kterými se získává 
odborná způsobilost k výkonu povolání porodní 
asistentky.  
V návaznosti na to považujeme novelizační body 
3 a 4 vykázat jako transpoziční i vůči příloze 
V bodu 5.5.1 části B poslednímu pododstavci 
směrnice 2005/36/ES.  

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

 

  Nad rámec posuzování návrhu: 
K § 7 a § 24 vyhlášky: 
Upozorňujeme, že Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost vykázal (ve srovnávací tabulce ke 
směrnici 2013/59/Euratom) § 7 a § 24 vyhlášky č. 
39/2005 Sb. jako transpoziční vůči požadavkům 
čl. 18 odst. 1 a 4 směrnice 2013/59/Euratom. 
V uvedených ustanoveních vyhlášky však chybí 
odkaz na shora uvedenou směrnici ve smyslu čl. 
48 odst. 6 LPV. Tento nedostatek je nutné 
opravit.  
V této souvislosti uvádíme, že chybějící odkaz na 
směrnici 2013/59/Euratom ve vyhlášce 
č. 39/2005 Sb., jsou-li v ní promítnuty požadavky 
směrnice 2013/59/Euratom, nutno posoudit jako 
nesplnění povinnosti členského státu, stanovené 
v čl. 106 odst. 2 směrnice 2013/59/Euratom, pro 
které může Komise EU v budoucnosti zahájit 
proti ČR řízení o porušení Smlouvy. 

Od připomínky připomínkové místo 
ustoupilo. 
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Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

   

 Zásadní Obecná připomínka     
V připomínkách uvedených níže několikrát 
odkazujeme na  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., 
který je v současné době projednáván 
v pracovních komisích Legislativní rady vlády. 
K tomu upřesňujeme, že MPSV v rámci 
meziresortního připomínkového řízení k novele 
vyhlášky č.  55/2011 Sb. vznášelo obdobné 
připomínky jako u nyní předloženého návrhu 
novely vyhlášky č. 39/2005 Sb., které se v obecné 
rovině vztahují k nutnosti zajistit, aby text 
vyhlášek nenavozoval dojem, že činnosti 
zdravotnických pracovníků mohou nahradit nebo 
zasahovat do činností svěřených výlučně 
sociálním pracovníkům podle zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, případně i dalších 
předpisů spadajících pod gesci MPSV. 
Připomínky se týkaly (a i nyní se týkají) i 
platného znění, které se původně k novelizaci 
nenavrhovalo, a to s ohledem na vývoj věcného 
i legislativního rámce problematiky sociálních 
služeb. V  meziresortním připomínkovém řízení 
k novele vyhlášky č.  55/2011 Sb. bylo 
připomínkám MPSV vyhověno a text vyhlášky 
byl adekvátně upraven, proto na tuto novelu 
vyhlášky odkazujeme u nyní předloženého 
návrhu novely vyhlášky č. 39/2005 Sb.; je také 

VYSVĚTLENO 
Všechny následující uplatněné 
připomínkou jdou nad rámec rozsahu 
novelizace.  
Dovolujeme si také upozornit, že 
připomínky nejsou zpracovány ve smyslu 
požadavků stanovených čl. 5 odst. 6 
Legislatvních pravidel vlády – toto platí 
pro všechny dále uvedené 
připomínky.Dále uvádíme, že MZ má za 
to, že nedošlo v žádném vědním oboru 
k takovému věcnému posunu, aby bylo 
možné říci, že lze/je přípustné studenta 
vzdělávat pouze v rozsahu daného oboru a 
upírala se mu možnost získat alespoň 
základní vhled do oborů příbuzných.  
Jde o zajištění základních znalostí, které 
umožní získat ucelené vzdělání ve 
vzájemných souvislostech, prolínajících se 
v rámci interdisciplinární spolupráce, která 
je nezbytná, a to nejen v oblasti 
zdravotnictví.   
Je třeba rozlišovat výkon konkrétní činnosti 
v rámci výkonu povolání a okruh znalostí a 
dovedností v rámci vzdělávání, studia, 
přípravy na povolání.  
Vyhláška č. 39/2005 Sb. je vyhláškou 
o minimálních požadavcích na studijní 
programy a touto vyhláškou jsou 
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třeba zajistit terminologickou souladnost obou 
vyhlášek. 
 

stanoveny tematické celky či oblasti, 
které mají být součástí kvalifikační 
přípravy pro danou zdravotnickou 
profesi. Touto vyhláškou se z důvodu 
větší flexibility nespecifikují konkrétní 
osnovy daného studijního vzdělávacího 
programu.  
Konkrétnější obsah (osnovy) kvalifikační 
přípravy je stanoven pro středoškolské 
vzdělávací programy v rámci rámcových 
vzdělávacích programů, pro akreditované 
kvalifikační kurzy ve vzdělávacích 
programech vydávaných ve Věstníku MZ. 
Dále ve  studijních programech vysokých 
škol, k nimž MZ musí vydat souhlasné 
stanovisko, jímž vyjadřuje, že 
absolvováním příslušného oboru budou 
absolventi připraveni k výkonu 
regulovaného zdravotnického povolání.  
Požadavek MPSV na úpravu vyhlášky o 
činnostech byl pochopitelný, jelikož 
vyhláška o činnostech stanovuje příkladmo 
některé činnosti a účelem úpravy bylo 
zamezení zasahování do činností sociálních 
pracovníků. Vyhláška o minimálních 
požadavcích na studijní programy, jak 
sdělujeme výše, stanoví velmi obecně 
okruhy či obory, ve kterých mají studující 
získat znalosti a dovednosti. Nicméně 
vyhláškou č. 39/2005 Sb. se nestanovují 
podrobně konkrétní znalosti a vědomosti, 
tak jako se příkladně ve vyhlášce o 
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činnostech uvádí konkrétní činnosti 
zdravotnických pracovníků.  
Jen pokud bude mít zdravotnický pracovník 
vědomosti o tom, jaká další pomoc existuje 
pro konkrétní situace, může pacienta 
odkázat na odborníka. Vzhledem k tomu, že 
zdravotnický pracovník bývá první a možná 
jediný, který problém může zjistit, 
pokud nebude v základech sociálně právní 
problematiky vzdělán, pacientovi se žádné 
odborné pomoci nedostane.  

 Zásadní K čl. I 
K bodu 7  
Platné znění § 4 odst. 3 písm. a) bod 3 obsahuje 
text, dle kterého má být všeobecná sestra 
vzdělávána v právních předpisech ve vztahu k 
sociální problematice. Vzhledem k tomu, že toto 
povolání není oprávněno poskytovat sociální 
nebo sociálně-právní poradenství, není zjevné, 
z jakého důvodu má být všeobecná sestra v této 
problematice vzdělávána a v jakém rozsahu. 
Text je nutné upravit, aby byl v souladu 
s návrhem vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
 55/2011 Sb. (viz také obecná připomínka). 
Tato připomínka je zásadní. 
 

NEAKCEPTOVÁNO 
VYSVĚTLENO 
Připomínka jde nad rámec rozsahu 
novelizace.  
Viz též vysvětlení k obecné připomínce. 
Dále připomínáme, jak je uvedeno již 
v odůvodnění k obecné připomínce, touto 
vyhláškou jsou stanoveny pouze 
tematické celky či oblasti, které mají být 
součástí kvalifikační přípravy pro danou 
zdravotnickou profesi. 
Pro poskytování kvalitní zdravotní péče je 
nutné, aby všeobecná sestra, která mj. může 
pracovat i v terénu, měla ucelený soubor 
informací pro analýzu zdravotního stavu 
pacienta. Všeobecná sestra nehodnotí 
pouze zdravotní (fyzický a psychický) 
stav, ale i sociální prostředí či duchovní 
potřeby a další problémy spojené se 
saturací potřeb pacienta. Jedná se tedy i 
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o posouzení (analýzu) sociálně-
kulturního prostředí pacienta.  
Je samozřejmé, že kvalifikované sociální 
hodnocení životní situace a poradenství 
přísluší sociálními pracovníkovi. Nicméně 
na pomezí zdravotní a sociální péče existuje 
řada vztahů a průniků a částečné překrývání 
obdobných činností.  
Při poskytování zdravotních služeb se s 
pacientem či klientem potká v první linii 
většinou zdravotnický pracovník, který jako 
první může na základě svého orientačního 
hodnocení poodhalit žádoucí sociální 
pomoc a intervenci a dále jako první 
poskytnout prvotní počáteční návrh a 
pomoc při zprostředkování kvalifikované 
pomoci 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. 
Z důvodu výše uvedeného máme za to, že 
všeobecná sestra má být vzdělávána také 
v této oblasti. 

 Zásadní K bodu 9  
Navržené ustanovení § 4a odst. 3 písm. a) bod 
3 obsahuje text, dle kterého má být dětská sestra 
vzdělávána v sociálně-právní ochraně dítěte. 
Vzhledem k tomu, že toto povolání není 
oprávněno poskytovat sociální nebo sociálně-

NEAKCEPTOVÁNO 
VYSVĚTLENO 
Připomínka jde nad rámec rozsahu 
novelizace.  
Viz též vysvětlení k obecné připomínce. 
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právní poradenství, není zjevné, z jakého důvodu 
má být dětská sestra v této problematice 
vzdělávána a v jakém rozsahu. 
Text je nutné upravit, aby byl v souladu 
s návrhem vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
 55/2011 Sb. (viz také obecná připomínka). 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Dále uvádíme, že dětská sestra sice není 
oprávněna poskytovat sociálně-právní 
poradenství, nicméně měla by jako 
zdravotnický pracovník jedné z profesí 
pracující s dětmi mít povědomí o 
základech sociálně – právní ochrany 
dítěte.  
Taktéž pedagogové se v rámci své 
kvalifikační přípravy vzdělávají v této 
oblasti.  
Jak uvádíme výše, zdravotničtí pracovníci 
v přímém kontaktu s pacientem nehodnotí 
pouze zdravotní (fyzický a psychický) stav, 
ale i sociální prostředí a další problémy 
spojené se saturací potřeb pacienta. Při 
poskytování zdravotních služeb se s 
pacientem či klientem potká v první linii 
většinou zdravotnický pracovník, který jako 
první může na základě svého orientačního 
hodnocení poodhalit žádoucí sociální 
pomoc a intervenci a dále jako první 
poskytnout prvotní počáteční návrh a 
pomoc při zprostředkování kvalifikované 
pomoci sociálního pracovníka. 

 Zásadní K bodu 14 
Platné znění § 5 odst. 4 písm. a) bod 3 obsahuje 
text, dle kterého má být porodní asistentka 
vzdělávána v sociálně-právní ochraně matky a 
dítěte. Vzhledem k tomu, že toto povolání není 
oprávněno poskytovat sociální nebo sociálně-
právní poradenství, není zjevné, z jakého důvodu 

NEAKCEPTOVÁNO 
VYSVĚTLENO 
Připomínka jde nad rámec rozsahu 
novelizace.  
Viz též vysvětlení k obecné připomínce a 
vypořádání k  připomínce k dětské 
sestře.  
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má být porodní asistentka v této problematice 
vzdělávána a v jakém rozsahu. 
Text je nutné upravit, aby byl v souladu 
s návrhem vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
 55/2011 Sb. (viz také obecná připomínka). 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Dále uvádíme, že jak dětská sestra, tak i 
porodní asistentka by měla být seznámena 
se situacemi, v jakých má 
zajistit/zprostředkovat například pomoc ze 
strany orgánu sociálně právní ochrany dětí. 
Je tedy třeba si zodpovědět otázku,  jak se  
tento orgán o nějakém problému vůbec 
dozví případě, pokud zdravotnický 
pracovník nebude seznámen se sociální 
problematikou? 

 Zásadní K bodu 17 
Platné znění § 6 odst. 3 písm. a) bod 3 obsahuje 
text, dle kterého má být ergoterapeut vzděláván 
v právních předpisech ve vztahu k sociální 
problematice. Vzhledem k tomu, že toto povolání 
není oprávněno poskytovat sociální nebo 
sociálně-právní poradenství, není zjevné, z jakého 
důvodu má být v této problematice ergoterapeut 
vzděláván a v jakém rozsahu. 
Text je nutné upravit, aby byl v souladu 
s návrhem vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
 55/2011 Sb. (viz také obecná připomínka). 
Tato připomínka je zásadní. 
 

NEAKCEPTOVÁNO 
VYSVĚTLENO 
Připomínka jde nad rámec rozsahu 
novelizace.  
Viz též vysvětlení k obecné připomínce. 
Vzhledem k již výše uvedenému je 
nezbytné, aby v přípravě pro výkon 
povolání ergoterapeut byli studenti 
 vzdělávání, jak je v § 6 odst. 3 písm. a) 
bodě 3 uvedeno, a to „v sociálních a dalších 
souvisejících oborech ….. v právních 
předpisech ve vztahu k sociální 
problematice“. 
Ergoterapeut bez odborného dohledu a bez 
indikace může „d) seznamovat pacienty 
 s možnostmi sociální péče ve spolupráci  
s odpovědnými orgány a v rozsahu své 
odborné způsobilosti vykonávat činnosti  
v rámci sociální rehabilitace osob se 
zdravotním postižením." (viz § 6 odst. 2 
písm. d) vyhlášky č. 55/2011 Sb., ve znění 
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vyhl. č. 391/2017 Sb.). 
Pokud nebude seznámen s možnostmi 
„sociální péče“ navazující na zdravotní 
péči, kterou poskytuje v rozsahu 
způsobilosti k výkonu svého povolání, jak 
s nimi bude moct seznamovat pacienty? 

 Zásadní K bodu 23 
Podle platného znění § 9 odst. 3 písm. a) bodu 
2 je sociálně-zdravotní pracovník oprávněn 
poskytovat také činnosti sociální práce, je proto 
nutné, aby obsah jeho kvalifikačního vzdělávání 
byl shodný s obsahem kvalifikačního vzdělávání 
sociálních pracovníků. Za tímto účelem je do 
uvedeného ustanovení nutno doplnit odbornou 
praxi, supervizi odborné praxe a sociální 
patologii.  
Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO - částečně 
VYSVĚTLENO 
Lze akceptovat, nicméně § 9 odst. 3 písm. 
a) bod 3 jsou oblasti teoretické výuky, proto 
máme za to, že do tohoto ustanovení lze 
doplnit pouze „sociální patologii“.  
Kritéria odborné praxe jsou uvedena § 9 
odst. 3 písm. b) vyhlášky. 

 Zásadní K bodu 48 
Navržené ustanovení § 17odst. 3 písm. a) bod 3 
obsahuje text, dle kterého má být zdravotnický 
záchranář vzděláván v oblasti zdravotních a 
sociálních služeb. Vzhledem k tomu, že toto 
povolání není oprávněno poskytovat sociální 
nebo sociálně-právní poradenství, není zjevné, 
z jakého důvodu má být zdravotnický záchranář 
v této problematice vzděláván a v jakém rozsahu. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

VYSVĚTLENO 

Připomínka jde nad rámec rozsahu 
novelizace.  
Viz též vysvětlení k obecné připomínce. 
Dále uvádíme, že zdravotnický záchranář je 
ze zákona č. 96/2004 Sb. způsobilý také 
k výkonu povolání praktické sestry, proto je 
zařazena do obsahu kvalifikační přípravy i 
oblast základů právní problematiky 
v oblasti zdravotních a sociálních služeb 
(zdravotnické a sociální právo ve vztahu 
k ošetřovatelství). Pro efektivní poskytování 
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ošetřovatelské péče by měl zdravotnický 
záchranář/praktická sestra znát zdravotnické 
a sociální právo ve vztahu k ošetřovatelství. 

 Zásadní K bodu 54 
Platné znění § 20a odst. 3 písm. a) bod 2 a 
písmeno b) obsahuje text, dle kterého má být 
adiktolog vzděláván v sociální práci a politice, 
resp. podle písmene b) být prakticky vyučován 
v této oblasti.  Vzhledem k tomu, že toto povolání 
není oprávněno poskytovat sociální poradenství a 
činnosti sociální práce, není zjevné, z jakého 
důvodu má být v této problematice adiktolog 
vzděláván. 
Text je nutné upravit, aby byl v souladu 
s vyhláškou č.  55/2011 Sb. (viz také obecná 
připomínka). 
Tato připomínka je zásadní. 
 

VYSVĚTLENO 
Připomínka jde nad rámec rozsahu 
novelizace.  
Viz též vysvětlení k obecné připomínce. 
MZ zásadně trvá na stávajícím znění, 
tzn., aby v rámci kvalifikačního 
vzdělávání získal student základní 
vědomosti v sociální práci a politice.  
Odůvodnění: Adiktolog z povahy věci této 
profese pracující na pomezí zdravotně-
sociální sféry, kam závislosti patří, musí 
dostat a znát základy jak teorie, tak praxe v 
těchto oborech a musí s těmito profesemi 
být schopen sdílet jejich teorii a praxi. 
Přestože je adiktolog zdravotnický 
pracovník, neznamená to, že by neměl 
dostat základy vzdělání v oboru, který tvoří 
v adiktologii tak velkou část. 
Současně mezi velkou část konkrétních 
interdisciplinárních intervencí v praxi není 
možné položit ostré dělítko mezi to, co je 
zdravotní a sociální práce - typicky např. 
motivační práce. Stejně tak je díky 
kontinuálnímu poskytování péče nutné, aby 
byl adiktolog vzdělán nejen v základech 
sociální práce a sociálních intervencí a 
dokázal kvalifikovaně komunikovat se 
sociálním pracovníkem a rozumět jeho 
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zprávě/šetření. Je nutné, aby rozuměl také 
sociální politice a klíčovým pojmům a 
dokumentům. Obor závislosti je téměř z 
poloviny financován z prostředků sociální 
péče a adiktolog, jako častý manažer 
společné služby, tedy musí rozumět i této 
problematice alespoň v základech. 

 Zásadní K bodu 56 
Podle navrženého ustanovení § 20c odst. 3 
písm. a) bod 4 má být praktická sestra 
vzdělávána v základech právní problematiky 
v oblasti zdravotních a sociálních služeb. 
Vzhledem k tomu, že toto povolání není 
oprávněno poskytovat sociální nebo sociálně-
právní poradenství, není zjevné, z jakého důvodu 
má být v této problematice praktická sestra 
vzdělávána a v jakém rozsahu. 
Tato připomínka je zásadní. 

VYSVĚTLENO 
Připomínka jde nad rámec rozsahu 
novelizace.  
Viz též vysvětlení k obecné připomínce. 
Dále uvádíme, že praktická sestra poskytuje 
ošetřovatelskou péči. Pro efektivní 
poskytování ošetřovatelské péče by měla 
praktická sestra znát zdravotnické a sociální 
právo ve vztahu k ošetřovatelství. 

 Zásadní K bodu 63 
Platné znění § 22 odst. 4 písm. a) bod 3 (po 
přečíslování odstavců) obsahuje text, dle kterého 
má být logoped ve zdravotnictví a klinický 
logoped vzděláván v základech právní 
problematiky v oblasti sociální péče. Vzhledem 
k tomu, že toto povolání není oprávněno 
poskytovat sociální nebo sociálně-právní 
poradenství, není zjevné, z jakého důvodu má být 
v této problematice logoped ve zdravotnictví a 
klinický logoped vzděláván a v jakém rozsahu. 
Tato připomínka je zásadní. 

VYSVĚTLENO 

Připomínka jde nad rámec rozsahu 
novelizace.  
Viz též vysvětlení k obecné připomínce. 
MZ trvá na tom, aby v rámci kvalifikačního 
vzdělávání získal student základní 
vědomosti v právní problematice jak 
sociální oblasti, tak v oblasti školství.  
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 Zásadní K bodu 72 
Platné znění § 23 odst. 3 písm. a) bod 3 
obsahuje text, dle kterého má být fyzioterapeut a 
odborný fyzioterapeut vzděláván v sociálních 
právních předpisech. Vzhledem k tomu, že toto 
povolání není oprávněno poskytovat sociální 
nebo sociálně-právní poradenství, není zjevné, 
z jakého důvodu má být v této problematice 
fyzioterapeut a odborný fyzioterapeut vzděláván 
a v jakém rozsahu. 
Tato připomínka je zásadní. 

VYSVĚTLENO 
Připomínka jde nad rámec rozsahu 
novelizace.  
Viz též vysvětlení k obecné připomínce. 
Vzhledem k výše uvedenému MZ trvá na 
tom, aby v rámci kvalifikačního 
vzdělávání byl student vzděláván v 
právní problematice sociální péče.  
Náplň pregraduální přípravy je zcela 
v souladu s činnostmi dle vyhlášky 
č. 55/2011 Sb., kterou se stanoví činnosti 
zdravotnických pracovníků a která výslovně 
uvádí, že „fyzioterapeut bez odborného 
dohledu může seznamovat pacienty 
s možnostmi sociální péče a v rozsahu své 
odborné způsobilosti vykonávat činnosti při 
sociální rehabilitaci osob se zdravotním 
postižením“ (viz § 25 odst. 2 písm. d). 
V rámci provádění komplexu 
rehabilitačního procesu se fyzioterapeut 
podílí na terapii v rámci 
multidisciplinárního přístupu od počátku, tj. 
od akutní léčebné fáze až do fází 
rehabilitace sociální. 
 

 Zásadní K bodu 94 
Platné znění § 34 odst. 3 písm. a) bod 3 
obsahuje text, dle kterého má být řidič vozidla 
zdravotnické záchranné služby vzděláván v 
sociálních a dalších souvisejících oborech včetně 

VYSVĚTLENO 
Připomínka jde nad rámec rozsahu 
novelizace.  
Viz též vysvětlení k obecné připomínce. 
Řidič vozidla zdravotnické záchranné 
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řešení náročných životních situací. Vzhledem 
k tomu, že toto povolání není oprávněno 
poskytovat sociální nebo sociálně-právní 
poradenství, není zjevné, v jakém rozsahu má být 
toto vzdělávání realizováno a v jakém obsahu 
bude uplatněno v praxi. 
Tato připomínka je zásadní. 

služby v rámci přednemocniční neodkladné 
péče poskytuje péči pacientům z odlišného 
sociokulturního prostředí, jedná s vědomím 
jejich národnostních, náboženských, 
jazykových a jiných odlišností. Proto byla 
do obsahu kvalifikační přípravy zařazena 
tato oblast. Ve vzdělávacím programu 
akreditovaného kurzu je modul 
Psychologie, komunikace, etika, základy 
pedagogiky a edukace v rozsahu 25 hodin. 

Ministerstvo spravedlnosti    

  1. K úvodní větě návrhu 
a) Upozorňujeme, že předkladatel opomněl uvést 
novely prováděných zmocňovacích ustanovení, 
pročež doporučujeme za slova „(zákon o 
nelékařských zdravotnických povoláních),“ vložit 
slova „ve znění zákona č. 105/2011 Sb.,“ a za 
slova „(zákon o uznávání odborné kvalifikace)“ 
vložit slova „, ve znění zákona č. 189/2008 Sb.“. 
b) Doporučujeme zvážit a vysvětlit, zda návrh 
skutečně provádí § 38 odst. 1 zákona o uznávání 
odborné kvalifikace, jelikož odůvodnění k této 
otázce mlčí a z obsahu návrhu to není zřejmé. 
 

Ad a) AKCEPTOVÁNO 
 
 
 
 
 
 
Ad b) VYSVĚTLENO 
Posuzovanou vyhláškou se zakotvují do 
českého právního řádu o vzdělávání, 
požadavky na odbornou přípravu všeobecné 
sestry a porodní asistentky, tedy povolání, 
která jsou regulována nejen na úrovni státu, 
ale i komunitární úpravy (směrnice o 
uznávání kvalifikací), která koordinuje 
minimální požadavky na vzdělávání lékaře, 
zubního lékaře, farmaceuta, porodní 
asistentky nebo všeobecné sestry.   
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Komunitární právo nestanovuje požadavky 
na profesní úpravu pouze pro účely 
uznávání kvalifikace, ale zároveň zakazuje 
členským zemím vzdělávat tyto profese 
odlišným způsobem. Vzájemné uznávání 
kvalifikací v rámci zabezpečení volného 
pohybu pracovníků (uznávání kvalifikací 
s evropským prvkem) se na území ČR řídí 
zejména zákonem č. 18/2004 Sb., 
o uznávání kvalifikací, podrobnosti pro 
jednotlivé povolání však stanovují speciální 
právní předpisy regulující daná povolání. 
Pro oblast zdravotnických povolání jsou 
těmito speciálními předpisy oba zákona o 
způsobilosti k výkonu zdravotnických 
povolání, resp. v případě lékaře, zubního 
lékaře a farmaceuta zákon č. 95/2004 Sb. a 
jeho prováděcí právní předpisy, v případě 
povolání všeobecné sestry a porodní 
asistentky zákon č. 96/2004 Sb. a jeho 
prováděcí právní předpisy. Speciálními 
právními předpisy se uznávání řídí pouze 
v případě, že stanovují něco jiného než 
obecný zákon o uznávání kvalifikací (jde o 
vztah speciality těchto předpisů vůči zákonu 
o uznávání kvalifikací.) 

  2. K čl. I bodu 2 [§ 3 odst. 2 písm. h)] 
Doporučujeme odůvodnit, proč byla zvolena 
právě povolání uvedená v § 4 až 28. 
 

AKCEPTOVÁNO 
Odůvodnění je doplněno 
Jde o zdravotnické pracovníky (§ 4 až 28 
vyhlášky), kteří po získání odborné 
způsobilosti mohou vykonávat povolání 
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samostatně (bez odborného dohledu) a 
nesou zodpovědnost za poskytnutí kvalitní a 
bezpečné péče. 
Další zdravotničtí pracovníci, například 
ortoticko – protetický technik vykonávají 
povolání pouze pod odborným dohledem 
bez ohledu na další vzdělávání a jejich 
postavení v týmu je závislé a charakter 
jejich činností je zejména instrumentální – 
vykonávají činnosti, které naplánoval a 
kontroluje samostatný zdravotnický 
pracovník. V případě ortoticko-protetického 
technika práci plánuje a kontroluje ortotik-
protetik.    
Viz též připomínky MV, MMR, MF, MPO, 
UZS – zásadní 

  3. K čl. I bodu 2 [§ 3 odst. 2 písm. i)] 
V souladu s terminologií občanského zákoníku 
doporučujeme nahradit slovo „jeho“ slovy 
„osobami jemu“ – viz § 22 OZ. 

AKCEPTOVÁNO 
 

  4. K čl. I bodům 4 až 6, 8, 12, 13 a 16 [§ 3 odst. 
5 věta sedmá, § 4 odst. 3 písm. a) body 1 a 2, § 
4 odst. 3 písm. b), § 5 odst. 4 písm. a) body 1 a 
2 a § 5 odst. 4 písm. b)] 
Doporučujeme revidovat, zda jsou předmětná 
ustanovení skutečně transpoziční, jelikož 
z rozdílové tabulky není zřejmá jejich obsahová 
návaznost na směrnici. V případě bodů 13 a 16 
tyto pochybnosti dále stupňuje odůvodnění 
návrhu, podle nějž je vypuštění kojenců a 

Je upraveno na základě připomínek OKOM.  
Ustanovení jsou transpoziční. 
V odůvodnění k bodu 13 (doplnění 
interního lékařství, chirurgie, paliativní 
péče, je uvedeno, že tento požadavek 
vyplývá ze samotné směrnice 2005/36/ES 
o uznávání odborných kvalifikací a nařízení 
(EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci 
prostřednictvím systému pro výměnu 
informací o vnitřním trhu („nařízení o 
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doplnění paliativní péče činěno v návaznosti na 
novelu zákona č. 96/2004 Sb. 
 

systému IMI“), kterou se upravují 
minimální požadavky na studijní programy, 
jejichž úspěšným absolvováním se mj. 
získává odborná způsobilost k výkonu 
povolání porodní asistentky, a kterou je 
stanoven požadavek seznámení se s péčí v 
oblasti vnitřního lékařství a chirurgie. 
K otázce, zda bod 16 (doplnění paliativní 
péče) musí být vykazováno jako 
transpoziční.(existuje právo vytyčit 
přísnější národní požadavky na vzdělání). 
Na druhou stranu lze říci, že paliativní péče 
nesporně patří do gynekologické péče a 
směrnicí je stanoveno, že v odborné 
přípravě porodních asistentek se mají získat 
znalosti a dovednosti z věd, o které se opírá 
činnost porodní asistentky, zejména 
z porodnictví a gynekologie.  

  5. K § 5 odst. 3 
Upozorňujeme, že položka věnovaná tomuto 
ustanovení v rozdílové tabulce je zmatečná. 
Zaprvé předmětné ustanovení není v návrhu 
vykázáno jako transpoziční.  
Zadruhé se na rozdíl od jeho platného znění 
uvedeného v rozdílové tabulce v bodě 10 návrhu 
stanoví, že se věta druhá vypouští, nikoli 
nahrazuje jinou větou.  
Zatřetí citované ustanovení evropské legislativy 
nepochází z novelizační směrnice 2013/55/EU, 
nýbrž z původní směrnice 2005/36/EU, která však 
podle rozdílové tabulky není návrhem 

AKCEPTOVÁNO 
Rozdílová tabulka je upravena na základě 
připomínek OKOM 
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transponována.  
Doporučujeme všechny zmíněné nesrovnalosti 
odstranit. 

  6. K čl. I bodu 10 (§ 5 odst. 3 věta druhá) 
Konstatujeme, že změna činěná tímto bodem 
postrádá ze strany předkladatele odůvodnění, 
které proto doporučujeme doplnit. 

AKCEPTOVÁNO 

  7. K čl. I bodu 11 (§ 5 odst. 3 věta třetí) 
Jelikož je předchozím bodem vypuštěna 
dosavadní věta druhá, je třeba v tomto bodu 
hovořit o (nové) větě druhé, nikoli třetí. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno jinak. Předchozí věta je 
nahrazena novým zněním. 

  8. K čl. I bodu 26 (nadpis § 12) 
Upozorňujeme, že je třeba terminologickou 
změnu spočívající v zavedení slovního spojení 
„ochrana a podpora veřejného zdraví“ 
promítnout do celého textu novelizované 
vyhlášky – to bude vyžadovat zapracování 
dalších novelizačních bodů do návrhu. 

AKCEPTOVÁNO  
§ 4 odst. 3 písm. a) bod,  
§ 5 odst. 4 písm. a) bod 1, 
§ 8 odst. 3 písm. a) bod 2, 
§ 14 odst. 3 písm. a) bod 2. 

  9. K čl. I bodům 28 a 29 (§ 12 odst. 2 a 3) 
Vkládaný nový odstavec 3 považujeme za 
nadbytečný, pročež doporučujeme bod 29 
vypustit a bod 28 koncipovat takto: „V § 12 odst. 
2 se slovo „Program“ nahrazuje slovy 
„Akreditovaný studijní program a akreditovaný 
vzdělávací program“.“. 

VYSVĚTLENO 

Program upravený v § 12 písm. a) -  je 
program akreditovaný jako „zdravotnický“, 
koncipovaný přímo pro studium směřující 
k výkonu povolání asistenta ochrany a 
podpory veřejného zdraví.  
Akreditovaný studijní program uvedený 
v písm. b) je bakalářský „nezdravotnický“ a 
akreditovaný vzdělávací program uvedený 
v písm. c) je vzdělávací program 
zajišťovaný vyšší odbornou školou. Na 
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každý z těchto programů (různého 
přírodovědného obsahu – viz § 13 zákona č. 
96/2004 Sb.) navazuje studium ve 
vzdělávacím programu tzv. akreditovaného 
kvalifikačního kurzu (AKK).  
Je třeba samostatně upravit podmínky pro 
programy uvedené v § 12 písm. b) a c) 
vyhlášky, aby nedocházelo k aplikačním 
nejasnostem, kolik hodin praktického 
vyučování mají absolventi VŠ+AKK a VOŠ 
+AKK absolvovat.   

  10. K čl. I bodům 30 a 34 (§ 12 odst. 4 úvodní 
část ustanovení a § 12 odst. 5) 
Doporučujeme tyto dva body vypustit, jelikož 
změny jimi činěné považujeme za nadbytečné. 

AKCEPTOVÁNO jinak  

Úvodní věta upravena a § 12 odst. 5 
vypuštěn v návaznosti na připomínku 
MŠMT. 

 

  11. K čl. I bodu 39 [§ 14 odst. 3 písm. a) bod 4] 
Konstatujeme, že změna činěná tímto bodem 
postrádá ze strany předkladatele odůvodnění, 
které proto doporučujeme doplnit 

AKCEPTOVÁNO 

 V  § 14 odst. 3 písm. a) bod 4 je provedena 
formulační úprava uvedeného pojmu a 
slovo „ekonomie“ nahrazeno slovem 
„ekonomiky“.  
Cílem je, aby student během studia získal 
základní znalosti hospodářství a 
hospodaření ve zdravotnictví, resp. o 
trendech a faktorech ovlivňujících 
efektivnost fungování zdravotních 
systémů.“ 
Viz též připomínka UZS 
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  12. K § 20 odst. 3 písm. c) 
Upozorňujeme, že navzdory odůvodnění k bodu 
51 není v návrhu obsažen bod, který by prováděl 
terminologickou úpravu ve shora uvedeném 
ustanovení (patrně se jedná o problematiku 
zdravotnické zařízení/poskytovatel zdravotních 
služeb). Doporučujeme proto takový novelizační 
bod doplnit. 

AKCEPTOVÁNO 

 

  13. K čl. I bodům 56, 90 a 91 (§ 20c, 28 a 28a) 
V zájmu dosažení logické systematiky 
novelizované vyhlášky doporučujeme upravit 
povolání asistenta behaviorálního analytika v § 
20c, povolání behaviorálního technika v § 20d a 
povolání praktické sestry v § 28 (původně 
povolání zdravotnického asistenta, které 
nahrazuje). Legislativně technicky naše 
doporučení obnáší vložení nových § 20b až 20d v 
bodě 56, zapracování povolání praktické sestry do 
znění § 28 obsaženého v bodě 90 a vypuštění 
bodu 91. 

VYSVĚTLENO 
Uvedená povolání jsou ve vyhlášce č. 
39/2005 Sb. uvedena v pořadí, jakém jsou 
uvedena v zákoně č. 96/2006 Sb. Povolání 
jsou systematicky řazena podle kritéria, zda 
jde o povolání, která jsou po získání 
odborné (nebo odborné a specializované) 
způsobilosti vykonávání bez odborného 
dohledu nebo pod odborným dohledem 

  14. K čl. II 
Doporučujeme přechodné ustanovení 
přepracovat, neboť z jeho navrhovaného znění ani 
z doprovodného odůvodnění není zřejmé, jaký 
smysl a účel jím předkladatel sleduje. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno takto:  
„1. Na programy k získání způsobilosti 
k výkonu nelékařského povolání, které byly 
akreditovány přede dnem nabytí účinnosti 
této vyhlášky, se vztahují minimální 
požadavky stanovené vyhláškou 
č. 39/2005 Sb., ve znění účinném přede 
dnem nabytí účinnosti této vyhlášky. 
Programy k získání způsobilosti k výkonu 
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nelékařského povolání, o jejichž posouzení 
bylo požádáno přede dnem nabytí účinností 
této vyhlášky, budou posuzovány 
uznávacím orgánem podle minimálních 
požadavků stanovených vyhláškou č. 
39/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem 
nabytí účinnosti této vyhlášky.“. 

Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy    

 
  1. Obecně k materiálu: V Předkládací zprávě 

je uvedeno, že „cílem předkládaného návrhu 
vyhlášky je zpracovat zejména minimální 
požadavky na studijní programy pro přípravu 
nových zdravotnických povolání a dále 
upravit požadavky na obsah studijních 
programů pro přípravu stávajících 
zdravotnických povolání, tak aby tyto 
požadavky odpovídaly změnám, které 
přinesla právní úprava provedená zákonem č. 
201/2017 Sb., který novelizoval zákon č. 
96/2004 Sb. a který nabyl účinnosti dnem 
1. 9. 2017.“  Z uvedené novely nejsou v 
předkládaném návrhu vyhlášky uvedena 
povolání terapeut tradiční čínské medicíny 
a specialista tradiční čínské medicíny. 
Žádáme o vysvětlení, proč tato dvě povolání 
nebyla začleněna do návrhu předkládané 
vyhlášky. 

VYSVĚTLENO  
Minimální požadavky na programy k 
získání odborné způsobilosti k výkonu 
povolání terapeuta tradiční čínské medicíny 
a specialisty tradiční čínské medicíny budou 
stanoveny v samostatné vyhlášce na základě 
zmocnění v § 90 odst. 2 písm. j) zákona 
č. 96/2004 Sb. 
 

  2. K Odůvodnění, Obecná část: Z poslední 
věty prvního odstavce předmětné části 
vyplývá, že Ministerstvo školství, mládeže 

AKCEPTOVÁNO 
Z odůvodnění, obecné části prvního 
odstavce vypuštěny slova „které na základě 
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a tělovýchovy akredituje studijní programy 
nelékařských zdravotnických povolání. S 
účinností zákona č. 137/2016 Sb., kterým se 
mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách a o změně a doplnění dalších zákonů 
(zákon o vysokých školách), ve znění 
pozdějších předpisů, rozhoduje o akreditacích 
studijních programů Národní akreditační úřad 
pro vysoké školství, nikoliv Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy. 
Doporučujeme uvedený text upravit tak, aby 
odpovídal výše uvedené novele zákona o 
vysokých školách. 

vydaného předchozího souhlasu 
(stanoviska) Ministerstva zdravotnictví 
akredituje studijní a vzdělávací programy 
nelékařských zdravotnických povolání,“. 

  3. K materiálu, úvodní věta: Upozorňujeme, že 
předmětná ustanovení zákona o nelékařských 
zdravotnických povoláních a zákona o 
uznávání odborné kvalifikace byla dále 
novelizována. Např. zákon č. 189/2008 Sb. a 
zákon č. 126/2016 Sb. novelizovaly 
předmětné ustanovení zákona o uznávání 
odborné kvalifikace a měly by tak být 
v úvodní větě uvedeny. Doporučujeme 
materiál doplnit ve smyslu uvedeném. 

AKCEPTOVÁNO 

  4. K materiálu, čl. I bod 3.: Znění věty, kterou 
má být nahrazena věta třetí předmětného 
ustanovení považujeme za zmatečnou. 
Doporučujeme materiál změnit a tuto větu 
přeformulovat tak, že se slovo „vymezených“ 
přesune před slovo „místech“ a slovo 
„vymezeno“ se nahradí slovem „stanoveno“.  

AKCEPTOVÁNO 
§ 3 odst. 5 je upraven takto: 
„Tato výuka probíhá ve zdravotnickém 
zařízení a popřípadě dalších místech, pokud 
je to pro studium k získání způsobilosti 
k výkonu příslušného povolání stanoveno 
touto vyhláškou nebo ve vzdělávacím 
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programu uvedeném v odstavci 1.“.  
 
Viz též olomoucký kraj, MPO 

  5. K materiálu, čl. I bod 5. a 12.: Z jazykového 
i formálního hlediska nepovažujeme za 
vhodné doplňovat za slovo „z“ totéž slovo, 
a proto doporučujeme v předmětných 
novelizačních bodech slovo „z“ z 
doplňovaných slov odstranit. 

AKCEPTOVÁNO 

  6. K materiálu, čl. I bod 9.: Upozorňujeme, že 
pro dětskou sestru jsou velmi důležité 
poznatky z pediatrie, která by tak měla být 
doplněna do výčtu znalostí. S ohledem na 
uvedené doporučujeme v navrhovaném bodu 
1. písmene a) doplnit za slova „latinské 
terminologie,“ slovo „pediatrie,“. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Pediatrie je uvedena v bodě 2. 
Ošetřovatelstvím ve vztahu k pediatrii se 
rozumí získání také teoretických znalostí 
z oboru pediatrie, resp. klinického obrazu 
nemocí dětského věku, včetně diagnostiky a 
léčby. V rámci studia se naučí student 
klinický obraz nemoci a poté  k tomu 
příslušnou ošetřovatelskou péči.  

  7. K materiálu, čl. I bod 16. a 100.: 
Upozorňujeme, že se v předmětných 
novelizačních bodech doplňují určitá slova 
před znaménko, a proto doporučujeme, 
s ohledem na čl. 58 odst. 9 Legislativních 
pravidel vlády, doplnit za slova „na konci“ 
slovo „textu“. 

AKCEPTOVÁNO 
 

  8. K materiálu, čl. I bod 28.: Vzhledem ke 
skutečnosti, že se v předmětném 
novelizačním bodě doplňuje text, který 
neobsahuje slovo, měla by být místo 

AKCEPTOVÁNO 
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formulace „se vkládají slova“ použita 
formulace „se vkládá text“ ve smyslu čl. 58 
odst. 5 Legislativních pravidel vlády. 
Doporučujeme materiál změnit ve smyslu 
uvedeném. 

  9. K materiálu, čl. I bod 34.: Doporučujeme 
změnit označení navrhovaného odstavce tak, 
aby toto označení bylo v souladu se zněním 
předmětného novelizačního bodu. Na začátku 
daného znění by tak mělo být 
nahrazeno označení odstavce číslo „4“ číslem 
„5“. 

AKCEPTOVÁNO 
 

  10. Z předkládaného materiálu, ani z důvodové 
zprávy není jasné, z jakého důvodu 
předkladatel upravuje určité studium 
v samostatném odstavci. Upozorňujeme, že 
současné navrhované znění může vyvolávat 
pochybnosti, zda v případě, že má dané 
studium poskytovat znalosti a dovednosti 
stanovené v odstavci 4, bude na toto studium 
dopadat i požadavek na obsah vyjádřený 
v jednotlivých pododstavcích odstavce 4 nebo 
pouze znalosti a dovedností dle § 3, který je 
zmiňován v jeho úvodní větě. Doporučujeme 
materiál změnit, popř. vysvětlit a doplnit o 
toto vysvětlení Odůvodnění. 

AKCEPTOVÁNO 
K bodu 34 (§ 12 odst. 5) 
Ustanovení § 12 odst. 5 bylo vypuštěno a 
úprava přepracována do § 12 odst. 4. 
Nejde o „úpravu určitého studia“ 
v samostatném odstavci. Naopak, jde o 
precizaci úpravy, aby nedocházelo 
k aplikaci výkladem. Máme za to, že 
navrhovaná úprava nedává prostor pro 
pochybnosti uvedené v připomínce. 
Uvedené ustanovení (§ 12 odst. 5) je třeba 
vykládat v souvislosti s § 2 a § 12 odst. 1 
písm. b) a c) vyhlášky i ve vztahu  
k § 13 zákona č. 96/2004 Sb.  
Požadavky obsažené v § 12 odst. 4 
vyhlášky se vztahují na akreditovaný 
studijní program uvedený v § 12 odst. 1 
písm. a). 
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Ustanovení § 12 odst. 5 stanoví, že 
„vzdělávací program kurzu“, který 
navazuje na „akreditovaný studijní 
program“ (VŠ) uvedený v § 13 odst. 1 
písm. c)  zákona a „vzdělávací program 
kurzu“, který navazuje na „akreditovaný 
vzdělávací program“ (VOŠ) specifikovaný 
také v § 13 odst. 1 písm. c) musí celkově 
„poskytnout znalosti a dovednosti 
stanovené v § 12 odst. 4.  

  11. K materiálu, čl. I bod 48.: Vzhledem 
k tomu, že poznatky z urgentní medicíny a 
intenzivní péče jsou právě u oboru 
„Zdravotnický záchranář“ stěžejní, 
doporučujeme v navrhovaném bodu 1. 
písmene a) za slovo „patologie,“ doplnit slova 
„urgentní medicíny a intenzivní péče,“. 

NEAKCEPTOVÁNO 
 Obor urgentní medicína a intenzivní péče 
je uveden v bodě 2. 

  12. Dále také upozorňujeme, že zákon o 
nelékařských zdravotnických povoláních 
zdravotnickým záchranářům spolupráci 
v oblasti urgentního příjmu umožňuje a 
dokonce i první rok po absolutoriu stanovuje 
jako povinnost. S ohledem na uvedené 
doporučujeme v písmenu b) za slova „v 
přednemocniční neodkladné péči,“ doplnit 
slova „v oblasti urgentního příjmu,“. 

AKCEPTOVÁNO 
Doplněna akutní lůžková péče intenzivní.  
 

  13. K materiálu, čl. I bod 56.: S ohledem na 
znění navrhovaného § 20b odst. 3 písm. a) by 
na začátku daného bodu 2. neměla být znovu 
uváděna slova „znalosti v“. Doporučujeme 
materiál změnit ve smyslu uvedeném. 

AKCEPTOVÁNO 
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  14. K materiálu, čl. I bod 59.: Doporučujeme 
nahradit slovo „prováděn“ slovem 
„uskutečňován“. Předmětnou změnou dojde 
k terminologickému sjednocení s účinným 
ustanovením § 2 dané vyhlášky. V souvislosti 
s uvedeným by také měla být provedena 
stejná úprava v dosavadním § 21 odst. 1 
předmětné vyhlášky, a proto doporučujeme 
materiál o uvedenou změnu doplnit. 

AKCEPTOVÁNO 
Sladěno s terminologií vyhlášky.  
Nicméně v § 23 zákona č. 96/2004 Sb. je 
uvedeno taktéž slovo „prováděn“. 
 

  15. K materiálu, čl. I bod 79.: Vzhledem ke 
skutečnosti, že jsou doplňovaná slova 
vkládána na konec textu, tedy před znaménko, 
neměla by být na konci doplňovaných slov 
uvedena tečka. Doporučujeme materiál 
změnit ve smyslu uvedeném. 

AKCEPTOVÁNO 
 

  16. K materiálu, čl. I bod 103.: Upozorňujeme, 
že v novelizačním bodě 102. došlo ke změně 
označení odstavců a předmětný novelizační 
bod by se tedy měl, v souvislosti se čl. 54 
odst. 7 Legislativních pravidel vlády, 
vztahovat nikoli na odstavec 3, 
ale na odstavec 4. Doporučujeme materiál 
změnit ve smyslu uvedeném.  

AKCEPTOVÁNO 
 

  17. K materiálu, čl. I bod 105.: Upozorňujeme, 
že v účinném znění předmětného ustanovení 
nejsou slova „a 2“ obsažena. S ohledem na 
Platné znění s vyznačením navrhovaných 
změn doporučujeme předmětná slova nahradit 
slovy „a 3“. 

AKCEPTOVÁNO 
 (nahrazují se slova „a 3“ nikoli „a 2“) 

  18. K materiálu, čl. I bod 109.: Z hlediska AKCEPTOVÁNO 
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jazykového i formálního doporučujeme slovo 
„se“ před slovem „zrušují“ z předmětného 
novelizačního bodu odstranit. 

 

  19. K Platnému znění s vyznačením 
navrhovaných změn: Upozorňujeme, že 
materiál na některých místech nevyznačuje 
všechny změny (např. v § 20a má být škrtnuto 
i původní označení odstavce 1), na některých 
místech je naopak vyznačuje nepřesně (např. 
v navrhovaném § 3 odst. 2 písm. h) není před 
číslem „28“ znak paragrafu či v navrhovaném 
§ 4a odst. 3 písm. b) je před slovem 
„pediatrii“ slovo „k“) a na některých místech 
dokonce jde nad rámec navrhovaných změn 
(např. provádí změnu v textu poznámky pod 
čarou č. 10). Doporučujeme Platné znění 
s vyznačením navrhovaných změn sjednotit s 
Návrhem vyhlášky. 

AKCEPTOVÁNO 
 

  20. Dále doporučujeme uvádět materiál ve formě, 
která je obvyklá. Např. by neměla být 
uváděna přechodná a závěrečná ustanovení, 
účinnost a podpis tehdejší ministryně. 
Doporučujeme materiál změnit ve smyslu 
uvedeném. 
 

AKCEPTOVÁNO 
 

Ministerstvo vnitra    
 Zásadní Zásadní připomínky: 

 
K čl. I bodu 2 – k § 3 odst. 2:  

VYSVĚTLENO 
Odpovědnost za poskytování kvalitní a 
bezpečné zdravotní péče nesou zdravotničtí 
pracovníci, kteří jsou způsobilí k výkonu 
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Požadujeme zdůvodnit, proč jsou znalosti 
a dovednosti v základech řízení kvality 
poskytované zdravotní péče a v zajištění bezpečí 
pacientů požadovány pouze u povolání 
uvedených v § 4 až § 28 a nikoliv už u jiných ve 
vyhlášce uvedených povoláních. Považujeme za 
nedůvodné, že například zubní technik (§ 15), 
který zhotovuje zubní náhrady, tyto znalosti mít 
má, zatímco ortoticko-protetický technik (§ 30), 
který zhotovuje protetické náhrady, však již 
nikoli. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní.      

povolání bez odborného dohledu, tj. 
povolání vymezená ve vyhlášce v § 4 až 28.  
Další povolání, mj. ortoticko – protetický 
technik jsou povolání, která vykonávají 
pracovníci pouze pod odborným dohledem 
bez ohledu na další vzdělávání a jejich 
postavení v týmu je závislé a charakter 
jejich činností je zejména instrumentální – 
vykonávají činnosti, které naplánoval a 
kontroluje samostatný zdravotnický 
pracovník. V případě ortoticko-protetického 
technika práci plánuje a kontroluje ortotik-
protetik.    
 
Viz též připomínky MSp, MMR, MF, 
MPO, UZS 

 Zásadní Nad rámec návrhu: 
 Upozorňujeme, že v navrhované vyhlášce 
chybí úprava požadavků na studijní programy 
k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání 
terapeuta tradiční čínské medicíny a specialisty 
tradiční čínské medicíny (§ 21d a § 21e zákona č. 
96/2004 Sb.). Navrhujeme proto tuto úpravu do 
návrhu doplnit. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní.      
 

VYSVĚTLENO 
Minimální požadavky na programy k 
získání odborné způsobilosti k výkonu 
povolání terapeuta tradiční čínské medicíny 
a specialisty tradiční čínské medicíny budou 
stanoveny v samostatné vyhlášce na základě 
zmocnění v § 90 odst. 2 písm. j) zákona 
č. 96/2004 Sb.  
Viz též připomínky Úřad vlády ČR – 
Místopředseda vlády pro vědu, výzkum, 
vývoj a inovace. 

 Doporučující Doporučující připomínka: 
 
K čl. I bodu 3 – k § 3 odst. 5:  

AKCEPTOVÁNO 
§ 3 odst. 5 věta třetí nově zní: 
„Tato výuka probíhá ve zdravotnickém 
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Doporučujeme upravit znění věty třetí, 
neboť v textu chybí čárka, resp. je nejasný výklad 
slova „vymezených“. Výklad navrhované věty tak 
není jednoznačný. 

zařízení a popřípadě dalších místech, pokud 
je to pro studium k získání způsobilosti 
k výkonu příslušného povolání stanoveno 
touto vyhláškou nebo ve vzdělávacím 
programu uvedeném v odstavci 1.“.  
Viz též připomínky Olomouckého kraje, 
MPO, MMR, MF, UZS, MSp, MŽP. 

 Doporučující K čl. I bodu 24 – k § 9 odst. 3 písm. b):  
 Užití termínu „úřad státní správy“ 
nepovažujeme za vhodné. Dáváme proto ke 
zvážení nahrazení tohoto termínu například slovy 
„orgán státní správy“ či „správní úřad“. Tuto 
změnu bude zapotřebí provést i na dalších 
místech textu vyhlášky. 

AKCEPTOVÁNO 
Nahrazeno pojmem „správní úřad“.  

 Připomínky 
legislativně 
technické a 
formálního 
charakteru: 
 

Připomínky legislativně technické a 
formálního charakteru: 
K úvodní větě: 
 S ohledem na čl. 64 odst. 1 a 65 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády navrhujeme doplnit 
všechny relevantní novely citovaných 
zmocňovacích ustanovení zákona  
č. 96/2004 Sb. a zákona č. 18/2004 Sb. 
 

AKCEPTOVÁNO 
 

  K čl. I bodu 11 – k § 5 odst. 3:  
 S ohledem na vypuštění věty druhé 
ustanovení (viz bod 10 navrhované vyhlášky) 
navrhujeme v textu bodu 11 slovo „třetí“ nahradit 
slovem „druhé“. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno podle výsledků vypořádání 
připomínek k § 5.  
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  K čl. I bodu 27 – k § 12 odst. 1:  
 Upozorňujeme, že navržené znění 
neodpovídá textu uvedenému v platném znění 
s vyznačením navrhovaných změn. 
Doporučujeme proto tento nesoulad odstranit. 

AKCEPTOVÁNO 
 

  K čl. I bodu 28 – k § 12 odst. 2:  
S ohledem na čl. 58 odst. 5 Legislativních 

pravidel vlády doporučujeme slovo „slova“ 
nahradit slovem „text“. Tuto připomínku 
uplatňujeme i k bodům 30 a 74.  

AKCEPTOVÁNO 
 

  K čl. I bodu 88 – k § 27 odst. 3 písm. b):  
 Doporučujeme slova „se za slovo“ 
nahradit slovy „se za slova“. 

AKCEPTOVÁNO 

  K čl. I bodům 101 až 103 – k § 36:  
 S ohledem na čl. 54 odst. 7 Legislativních 
pravidel vlády navrhujeme mezi sebou zaměnit 
obsah bodů 101 a 102. V novém znění bodu 102 
dále doporučujeme text „odst. 2“ nahradit textem 
„odst. 3“. V textu bodu 103 navrhujeme text 
„odst. 3“ nahradit textem „odst. 4“. 

AKCEPTOVÁNO 

  Ke zvláštní části odůvodnění: 
 Upozorňujeme, že v odůvodnění k bodu 
51 je uvedena změna § 20 odst. 3 písm. c), toto 
ustanovení však navrhovanou vyhláškou 
upravováno není. Doporučujeme proto tento 
nesoulad opravit. 

AKCEPTOVÁNO 

Kraje    
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Krajský úřad Kraje Vysočina    

 
Zásadní 1. Připomínka k Čl. I bodu 5 a násl.: 

V odůvodnění k návrhu vyhlášky je uvedeno, 
že záměrem předkladatele je vyhlášku č. 
39/2005 Sb. uvést do souladu se změnami 
zákona o nelékařských zdravotnických 
povoláních tak, aby její znění odpovídalo 
zákonné úpravě. 
Po poslední novele zákona o nelékařských 
zdravotnických povoláních (zákon 
č. 201/2017 Sb.) se podle ustanovení § 5 odst. 
1 písm. c) zákona č. 96/2004 Sb. odborná 
způsobilost k výkonu povolání všeobecné 
sestry získává absolvováním studia v oboru 
diplomovaná všeobecná sestra na vyšší 
zdravotnické škole v délce nejméně jeden rok, 
jde-li o zdravotnického pracovníka, který 
získal odbornou způsobilost k výkonu 
povolání praktické sestry, zdravotnického 
záchranáře, porodní asistentky nebo dětské 
sestry podle § 5a odst. 1 písm. a) nebo b) 
zákona č. 96/2004 Sb., byl-li přijat do vyššího 
než prvního ročníku vzdělávání. 

Vyhláška č. 39/2005 Sb., která provádí 
předmětná ustanovení zákona o nelékařských 
zdravotnických povoláních, uvádí v 
ustanovení § 4 odst. 1, že odborná způsobilost 
k výkonu povolání všeobecné sestry se 
získává absolvováním akreditovaného 
studijního programu nebo akreditovaného 
vzdělávacího programu. V odstavci 2 je dále 

VYSVĚTLENÍ – připomínkové místo se 
k vysvětlení nevyjádřilo 
V úvodu je třeba uvést, že  připomínka 
neuvádí konkrétně, v čem připomínkové 
místo spatřuje skutečnost, že „vyhláškou 
stanovené minimální požadavky na studijní 
programy k získání odborné způsobilosti k 
výkonu povolání všeobecné zdravotní sestry 
tak neodpovídají shora uvedenému 
ustanovení zákona o nelékařských 
zdravotnických povoláních - § 5 odst. 1 
písm. c) tohoto zákona,“ tj. zákona 
č. 96/2004 Sb., což je jedna z podmínek 
kladených na obsah připomínky, které 
stanoví čl. 5 odst. 6 Legislativních pravidel 
vlády. 
Minimální požadavky na vzdělávací 
program pro přípravu na povolání 
všeobecné sestry na vyšší odborné škole 
jsou již stávající vyhláškou stanoveny.  
Pro způsob přípravy stanovený v ustanovení 
§ 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 96/2004 Sb., 
ve znění zákona č. 201/2017 Sb., tj. pro 
studenta přijatého do vyššího ročníku 
(druhého nebo třetího ročníku) než prvního 
ročníku vzdělávání platí tyto již stanovené 
minimální požadavky na vzdělávací 
program pro přípravu všeobecné sestry 
v oboru „diplomovaná všeobecná sestra“ na 
vyšší odborné škole, a to ve stejném 
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uvedeno, že studium v programech uvedených 
v odstavci 1 probíhá v: 

a) prezenční formě studia se specificky 
odborným charakterem, které zahrnuje 
nejméně 3 roky studia a nejméně 4 600 hodin 
teoretické výuky a praktického vyučování, z 
toho je doba praktického vyučování nejméně 
2 300 hodin a nejvýše 3 000 hodin, nebo 

b) jiné než prezenční formě studia, jehož celková 
doba výuky není kratší, než je doba výuky 
podle písmene a), a v němž není dotčena 
úroveň vzdělání. 

Studium lze vyjádřit rovněž v odpovídajících 
kreditech kreditního systému ve 
vysokoškolském vzdělávání používaného v 
evropském prostoru vysokoškolského 
vzdělávání (dále jen „kreditní systém 
vysokoškolského vzdělávání“). 

Podle našeho názoru vyhláškou stanovené 
minimální požadavky na studijní programy 
k získání odborné způsobilosti k výkonu 
povolání všeobecné zdravotní sestry tak 
neodpovídají shora uvedenému ustanovení 
zákona o nelékařských zdravotnických 
povoláních - § 5 odst. 1 písm. c) tohoto 
zákona, přesto není toto ustanovení 
předloženým návrhem novely 
novelizováno.  

Obdobně tomu je u stanovení minimální 
požadavků na studijní programy k získání 
odborné způsobilosti k výkonu povolání 

rozsahu, jako pro studium stanovené v § 5 
odst. 1 písm. b) zákona č. 96/2004 Sb., ve 
znění zákona č. 201/2017 Sb. 
 
Smyslem nové právní úpravy, tedy způsobu 
kvalifikační přípravy stanoveném v § 5 
odst. 1 písm. c) zákona č. 96/2004 Sb., ve 
znění zákona č. 201/2017 Sb. je, aby osoby, 
které již získaly odbornou způsobilost 
k výkonu některých zdravotnických 
povolání (praktická sestra/zdravotnický 
asistent, zdravotnický záchranář, porodní 
asistentka a dětská sestra), po prokázání 
shodných částí dříve absolvované 
zdravotnické kvalifikační přípravy se 
vzdělávacím programem všeobecná sestra a 
po prokázání potřebných znalostí 
v přijímacím řízení mohly nastoupit do 
vyššího než prvního ročníku tříletého 
studia oboru „diplomovaná všeobecná 
sestra“ na vyšší odborné škole (započítá 
se jim část rovnocenné dříve absolvované 
výuky).  
 
Přijímání do vyššího ročníku vzdělávání 
ve vyšší odborné škole je upraveno v § 95 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon). 
Namísto 3 let studia na vyšší odborné škole 
tak bude stačit rok nebo dva. Uchazeč, který 
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dětské sestry. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
 

bude přijat do vyššího ročníku než prvního 
v souladu se školským zákonem (v rámci 
přijímacího řízení může ředitel školy po 
posouzení dokladů uchazeče o předchozím 
vzdělávání stanovit jako podmínku přijetí 
vykonání zkoušky a určit její obsah, termín, 
formu a kritéria hodnocení, a to v souladu s 
akreditovaným vzdělávacím programem 
příslušného oboru vzdělání -viz § 95 zákona 
č. 561/2004 Sb.- a uznat předměty prvního, 
popř. i druhého ročníku),  absolvuje 
předměty (bude získávat znalosti a 
dovednosti) druhého, popř. třetího ročníku.  
U absolutoria musí student prokázat 
znalosti na takové úrovni, jako by 
 absolvoval celé tříleté studium. Student je 
tak absolventem tříletého studia oboru 
„diplomovaná všeobecná sestra“ na vyšší 
odborné škole, se všemi podmínkami a 
požadavky, které na toto studium kladou 
zákon č. 561/2004 Sb. a zákon 
č. 96/2004 Sb. a jejich prováděcí právní 
předpisy.  
Student, který bude přijat do vyššího 
ročníku než prvního ročníku vzdělávání 
v oboru „diplomovaná všeobecná sestra“ 
podle pravidel pokusného ověřování 
(nejsou splněny všechny předměty 
v ročníku, který nebude absolvovat), bude 
seznámen se všemi pravidly pokusného 
ověřování a ředitel školy pro něj vypracuje 
individuální učební plán. Do učebního 
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plánu budou zahrnuty všechny předměty 
(minimální požadavky) celého vzdělávacího 
programu, které nebyly uznány a všechny 
neabsolvované vzdělávací oblasti. Učební 
plán studenta bude nastaven tak, aby 
v kombinaci s předchozím absolvovaným 
vzděláváním v souhrnu naplnil rozsah 
stanovený vyhláškou č. 39/2005 Sb. 
Pokusné ověřování bude řídit tým složený 
ze zástupců MŠMT, MZ a Asociace vyšších 
odborných škol (AVOŠ).  

Krajský úřad Olomouckého 
kraje 

   

  K § 3 odst. 5: Předložený návrh do stávajícího 
textu nově včleňuje následující větu, cit.: „Tato 
výuka probíhá ve zdravotnickém zařízení a 
případně na dalších místech vymezených pokud je 
to pro studium u jednotlivých povolání vymezeno 
touto vyhláškou nebo ve vzdělávacím programu 
uvedeném v odstavci 1.“ 
Z formulace příslušného ustanovení není vůbec 
zřejmé, na kterých dalších místech má výuka 
probíhat a kde mají být tato místa vymezena. 
Současně není jasné, k čemu přesně se váže 
dovětek „pokud je to pro studium u jednotlivých 
povolání vymezeno touto vyhláškou nebo ve 
vzdělávacím programu uvedeném v odstavci 1.“ 
Příslušný text by měl být podle všeho oddělen 
čárkou, krom toho působí neúplně. Navrhujeme 
proto zmíněné ustanovení podrobit zevrubné 
revizi, shora uvedené nejasnosti opravit a 
předmětný text odpovídajícím způsobem 

VYSVĚTLENÍ – připomínkové místo se 
k vysvětlení nevyjádřilo 
Ustanovení § 3 obsahuje obecné požadavky 
na vzdělávací nebo studijní programy pro 
získání odborné způsobilosti obecně pro 
všechna vyhláškou regulovaná zdravotnická 
povolání.  
Aktualizovaná věta třetí pak odkazuje na 
skutečnost, že další potřebné požadavky 
stanoví jednotlivá ustanovení upravující 
minimální požadavky k příslušnému 
zdravotnickému povolání. Věta třetí dále 
uvádí, že případné potřebné doplnění může 
také stanovit vzdělávací nebo studijní 
program. Obecná charakteristika těchto 
programů je uvedena v § 3 odst. 1 vyhlášky. 
Vzdělávací programy jsou zveřejňovány ve 
Věstníku Ministerstva zdravotnictví (viz též 
zákon č. 96/2004 Sb.).  Studijní programy 
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pozměnit, aby jej bylo možné jednoznačně 
interpretovat. 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za 
zásadní. 

jsou akreditovány v souladu se zákonem 
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.  
 
Ustanovení upravující minimální 
požadavky na studijní nebo vzdělávací 
programy k jednotlivým povoláním pak již 
obecnou úpravu neopakují, ale odkazují na 
ustanovení § 3. Tento postup je plně 
v souladu s principy tvorby právního 
předpisu.  
Praktická část odborné přípravy pro výkon 
zdravotnického povolání probíhá vždy 
ve zdravotnickém zařízení,  
tj. v prostorech, v nichž lze poskytovat 
zdravotní služby (viz též § 4 odst. 1 zákon č 
372/2011 Sb.).  
Další místa  jsou  stanovena v příslušném 
ustanovení vyhlášky, které se vztahuje ke 
konkrétnímu povolání ve vyhlášce nebo 
jsou dále uvedena ve vzdělávacím 
programu. 
Konkrétní požadavky se odvíjejí od 
podstaty konkrétního povolání. Například 
„pracovník v laboratoři“ nevykonává své 
povolání „ve vlastním sociálním prostředí 
pacienta“.  
§ 3 odst. 5 je upraven takto: 
„Tato výuka probíhá ve zdravotnickém 
zařízení a popřípadě dalších místech, pokud 
je to pro studium k získání způsobilosti 
k výkonu příslušného povolání stanoveno 
touto vyhláškou nebo ve vzdělávacím 
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programu uvedeném v odstavci 1.“.  
Viz též připomínky MPO, MMR, MF, UZS, 
MSp, MV, magistrátu hl. m. Prahy. 

Krajský úřad Ústeckého kraje    

 Zásadní 
Připomínkové 
místo se 
k návrhu 
vypořádání 
nevyjádřilo 

1. K čl. I. bodu 4 - § 3 odst. 5 věta sedmá 
Navrhujeme vypustit celý tento bod a ust. § 3 
odst. 5 věta sedmá ponechat v původním znění. 
 
Odůvodnění: 
Návrh pracuje s pojmy praktické vyučování, 
praxe (§ 3 odst. 3) a klinická výuka. Při 
praktickém vyučování získávají studenti i v 
nepřímém kontaktu se zdravými a nemocnými 
jedinci dovednosti potřebné pro poskytování 
zdravotní (ošetřovatelské) péče v příslušném 
oboru na základě získaných dovedností. 
Dovednosti získají prvotně nácvikem v 
odborných učebnách školy („školní laboratoři“) a 
teprve potom je upevňují v klinické praxi. Proto 
je nezbytné, aby bylo praktické vyučování 
členěno na praktickou výuku ve školních 
laboratořích, kde probíhá prvotní nácvik 
ošetřovatelských dovedností a praktickou výuku 
v terénu - klinickou praxi, kde již přijdou do 
přímého kontaktu se zdravými a nemocnými 
jedinci. Toto pravidlo je nezbytné zachovat pro 
všechny obory vzdělání, včetně všeobecné sestry. 
Ke studiu jsou přijímáni absolventi i jiných než 
zdravotnických škol, kteří dříve nezískali žádné 

NEAKCEPTOVÁNO 
VYSVĚTLENÍ  
Přestože MZ souhlasí s odůvodněním a má 
taktéž za to, že část odborné přípravy se má 
z důvodu zajištění kvalitní a bezpečné 
zdravotní péče uskutečňovat na pracovištích 
škol (v odborných učebnách) určených pro 
praktické vyučování, nelze tuto část 
vzdělávání s odkazem na čl. 31 odst. 5 
směrnice 2005/36/ES započítat u povolání 
všeobecné sestry do praktického vyučování, 
tj. do praktické části vzdělávání.  
Úpravami v § 3 odst. 5 je sledováno to, aby 
bylo vyhověno požadavku čl. 31 odst. 5 
druhý pododstavec směrnice 2005/36/ES 
(týkajícího se odborné přípravy „sester 
odpovědných za všeobecnou péči“) a to, 
že klinická výuka se má uskutečňovat 
„v nemocnicích a jiných zdravotnických 
zařízeních a ve skupině“ („…in hospitals 
and other health institutions and in the 
community…“). Tento přímý kontakt nelze 
nahradit dle vyjádření odboru kompatibility 
Úřadu vlády a Evropské komise 
vyučováním v učebně se simulačními 
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praktické dovednosti a nemohou je tudíž v oboru 
všeobecná sestra procvičovat v rámci praktické 
výuky v nemocnici (klinické výuky). V případě 
takovéto realizace hrozí vážné poškození 
nemocného. Navíc nemocní musí dát 
informovaný souhlas k tomu, aby je mohli 
ošetřovat studenti - v tomto případě nikdo souhlas 
s ošetřením nedá a studenti nebudou umět 
provádět ošetřovatelské úkony, což přispěje k 
úplnému zhroucení profesního vzdělávání 
všeobecných sester. Taktéž je potřeba brát v 
úvahu i nedostatek sester v terénu, tudíž po nich 
nelze požadovat, aby se studenty prováděly 
prvotní nácvik ošetřovatelských činností v rámci 
klinické praxe v terénu.  
 
Evropská směrnice nezakazuje provádění 
praktického vyučování u studentů oboru 
diplomovaná všeobecná sestra a všeobecná sestra 
ve „školních laboratořích“. Evropské směrnice 
striktně nepožadují realizaci praktické výuky 
pouze v klinických podmínkách, a proto lze 
praktickou výuku vedenou ve školních 
laboratořích započítat i do celkového počtu 2 300 
hodin praxe. 
Tato připomínka je ZÁSADNÍ. 

modely.  
S ohledem na tento požadavek je potřebné 
mj. stanovit, že za praktické vyučování 
nelze v rámci odborné přípravy 
všeobecných sester považovat výuku ve 
školní laboratoři.  
 
Dále směrnice 2005/36/ES stanoví obdobný 
požadavek, jako je stanoven v čl. 31 odst. 5 
druhém pododstavci, v příloze V bodě 5.5.1 
části B posledním pododstavci, a to pokud 
jde o odbornou přípravu porodních 
asistentek. Příslušný požadavek zní: 
„Klinický výcvik porodních asistentek musí 
mít formu praxe pod dohledem 
uskutečňované v nemocničních zařízeních 
nebo v jiných zdravotnických zařízeních…“ 
(„Clinical instruction shall take the form of 
supervised in-service training in hospital 
departments or other health services…“).  
Proto se na základě výsledku vypořádání 
mezirezortního připomínkového řízení 
(připomínky odboru kompatibility Úřadu 
vlády) rozšiřuje nově doplňovaná výjimka 
do § 3 odst. 5 za středníkem (podle které 
neplatí, že by se za praktické vyučování 
považovala i výuka ve školní laboratoři) i 
na praktické vyučování v programech, 
kterými se získává odborná způsobilost 
k výkonu povolání porodní asistentky.  
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 Doporučující 2. K čl. I bodu 9 - § 4a odst. 1 bodu 3a 
Navrhujeme v rámci vkládaného ust. § 4a odst. 3 
písm. a) bod 1. spojit obory farmakologie 
a toxikologie do jednoho (předmětu) modulu. 
 
Odůvodnění: 
Změnu navrhujeme z důvodu návaznosti při 
výuce a taktéž vzhledem k dokladu o vzdělávání 
pro možnost práce v zemích EU (Europass), kde 
je omezený počet řádků. 
Tato připomínka je doporučující. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Vyhláška nestanoví předměty nebo moduly.  
Vyhláškou jsou stanoveny minimální 
požadavky, tj. podmínky na obsah a rozsah 
studijních programů, jejichž úspěšným 
absolvováním se mj. získává odborná 
způsobilost k výkonu povolání dětské 
sestry, a  je stanoven požadavek získání 
vědomostí z farmakologie a toxikologie.  

  3. K čl. I bodu 56 - § 20c odst. 3 písm. b) 
Navrhujeme vkládané ust. § 20c odst. 3 písm. b) 
upravit takto: 
„praktické vyučování poskytující dovednosti a 
znalosti v ošetřovatelství ve vztahu 
k všeobecnému praktickému lékařství a dalším 
lékařským oborům, zejména k vnitřnímu lékařství, 
chirurgii, neurologii, pediatrii, gynekologii, péči 
o staré lidi a geriatrii, paliativní péči, komunitní 
péči, rehabilitační a fyzikální medicíně; tyto 
dovednosti se získávají pod přímým vedením 
osob, které splňují požadavky na výkon 
zdravotnického povolání16, popřípadě také 
pedagogického povolání, kvalifikovaných 
všeobecných sester, dětských sester, porodních 
asistentek nebo v odůvodněných případech jiných 
zdravotnických pracovníků oprávněných k výkonu 
zdravotnického povolání bez odborného 
dohledu.“ 

NEAKCEPTOVÁNO 
VYSVĚTLENÍ 
Neakceptováno s ohledem na zachování 
kvality odborné praxe v souladu 
podmínkou stanovenou v § 46 odst. 2 
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách a podmínkách jejich poskytování 
(zákon o zdravotních službách), který 
upravuje zajištění výuky z hlediska 
okolnosti, zda je nebo není zdravotnický 
pracovník v pracovněprávním nebo 
obdobném vztahu k poskytovateli 
zdravotních služeb, u něhož praktické 
vyučování probíhá.  
Nad to, navrhovaná změna pořadí nesplní 
avizovaný účel.  
Poskytovatel zdravotních služeb (viz též § 
46 zákona č. 372/2011 Sb.) je totiž povinen 
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Odůvodnění: 
Změnu v pořadí navrhujeme z důvodu významu 
odborné učitelky při praktickém vyučování ve 
zdravotnickém zařízení (u poskytovatele 
zdravotních služeb). Hlavně u žáků ve 3. ročníku, 
kteří začínají chodit na praxi do terénu, je nutný 
přímý kontakt s odbornou učitelkou při realizaci 
ošetřovatelských a dalších činností z důvodu 
metodického vedení. Učitelka má na žáky 
dostatek času (úkonům se může věnovat delší 
dobu než kvalifikované sestry, které jsou ve 
službě). Navíc žáky vede i v rámci teoretické 
odborné výuky, tudíž přesně ví, co žák zvládne 
(má odučeno) a co ještě dělat nemůže. 
Zdravotnická zařízení se potýkají s nedostatkem 
sester, tudíž by se nemohly žákům věnovat 
v takovém rozsahu a s takovou precizností jako 
odborná učitelka. 
Tato připomínka je doporučující. 
 

zajistit, aby osoby připravující se na výkon 
zdravotnického povolání prováděly při 
klinické a praktické výuce, praktickém 
vyučování a odborné praxi, která se 
uskutečňuje na jeho pracovištích, jen 
činnosti, včetně zdravotních výkonů, které 
jsou součástí výuky nebo praxe, za 
přítomnosti - pod odborným dohledem 
zdravotnického pracovníka, který má 
způsobilost k samostatnému výkonu 
zdravotnického povolání. I pedagogický 
pracovník musí tedy být způsobilý  
k samostatnému výkonu zdravotnického 
povolání. S ohledem na zachování kvality 
odborné přípravy má MZ za to, že primárně 
praktické vyučování, odbornou praxi, by 
měli převážně vést zdravotničtí pracovníci 
(i s pedagogickou způsobilostí) způsobilí 
vykonávat ošetřovatelskou péči, tj. 
všeobecné sestry, dětské sestry, porodní 
asistentky. V odůvodněných „ve zvlášť 
vymezených případech“ i další zdravotničtí 
pracovníci způsobilí k samostatnému 
výkonu povolání. 
 

Další připomínková místa    

Česká stomatologická komora    

  K § 4 odst. 3, § 5 odst. 4, § 17 odst. 3 a § 20c 
odst. 3  

AKCEPTOVÁNO  
Úprava je doplněna o požadavek na 
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Zákon č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, rozšířil okruh nelékařských 
zdravotnických pracovníků, kteří se mohou 
podílet na poskytování zdravotních služeb ve 
spolupráci se zubním lékařem. V praxi to 
znamená, že tito zdravotničtí pracovníci mohou 
asistovat zubnímu lékaři při výkonu jeho 
povolání. Tradičně se jedná o všeobecnou sestru 
(§ 5 odst. 3 zákona) a samozřejmě dentální 
hygienistku a zubní instrumentářku. Nově však 
mohou spolupracovat se zubním lékařem též 
dětská sestra (§ 5a odst. 2 zákona), porodní 
asistentka (§ 21b odst. 2, 3, § 6 zákona), 
zdravotnický záchranář (§ 21b odst. 2, 3, § 18 
zákona) a praktická sestra (§ 21b odst. 3 zákona). 
Komentovaná vyhláška však u těchto 
zdravotnických pracovníků, kteří nově mohou 
spolupracovat se zubním lékařem (s výjimkou 
dětské sestry - § 4a odst. 3 písm. a) bod 2, který 
zmiňuje dětskou stomatologii), neobsahuje žádný 
požadavek, který by se jakkoliv týkal zubního 
lékařství. Stejným nedostatkem již tradičně trpí 
úprava požadavků na vzdělávací programy 
všeobecných sester, které sice mohou 
spolupracovat se zubním lékařem již dlouhou 
dobu, ve škole se to však nenaučí.   
 
Návrh: 
Navrhuje se proto, aby ve výše uvedených 
ustanoveních vyhlášky (u všeobecných sester § 4 
odst. 3, u porodních asistentek v § 5 odst. 4, u 
zdravotnických záchranářů v § 17 odst. 3 a u 

získání znalostí a dovedností v  
ošetřovatelství ve vztahu k zubnímu 
lékařství v § 4, 5, 17a 20c.  
 
 

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



 48 

praktických sester v § 20c odst. 3) byl doplněn 
požadavek na získání znalostí v obecných 
zásadách péče o zdraví a ošetřovatelství ve vztahu 
k zubnímu lékařství a praktické dovednosti a 
znalosti v ošetřovatelství ve vztahu k zubnímu 
lékařství.  

  K § 4a odst. 3 
Podle zákona může dětská sestra (stejně jako jiní 
výše uvedení zdravotničtí pracovníci) 
spolupracovat se zubním lékařem, nikoliv však 
pouze specificky při ošetřování dětí, ale všech 
pacientů. Nepostačí proto pouze vzdělávání v 
„dětské stomatologii“, ale je nutné, aby dětská 
sestra získala znalosti a dovednosti ve vztahu 
k zubnímu lékařství jako takovému. To platí tím 
spíše v situaci, kdy prakticky neexistují 
stomatologická pracoviště specializovaná výlučně 
na dětské pacienty.  
 
Návrh: 
− v písmenu a) bodu 2 nahradit slova 

„dětské stomatologii“ slovy „zubnímu 
lékařství“  

− v písmenu b) se navrhuje doplnit 
požadavek na získání dovedností 
v ošetřovatelství ve vztahu k zubnímu 
lékařství 

AKCEPTOVÁNO 
  

Unie zaměstnavatelských 
svazů ČR 

   

  Obecné připomínky VYSVĚTLENO 
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Návrh vyhlášky neobsahuje vzdělávací programy 
pro nové odbornosti dané novelou zákona 
č. 96/2004 Sb.– terapeut tradiční čínské medicíny 
a specialista tradiční čínské medicíny.  
 

 
Minimální požadavky na programy k 
získání odborné způsobilosti k výkonu 
povolání terapeuta tradiční čínské medicíny 
a specialisty tradiční čínské medicíny budou 
stanoveny v samostatné vyhlášce na základě 
zmocnění v § 90 odst. 2 písm. j) zákona 
č. 96/2004 Sb. 
 

 Zásadní Terminologie v návrhu vyhlášky nebyla 
sjednocena dle naší připomínky ve vnitřním 
připomínkovém řízení ve všech dotčených 
ustanoveních návrhu vyhlášky („zdravotnické 
zařízení“ versus „poskytovatel zdravotních 
služeb“ dle zákona o službách) – viz ustanovení § 
3 odst. 5, § 21 odst. 3 písm. b), § 22 odst. 4 písm. 
b). 

tato připomínka je zásadní 
 

NEAKCEPTOVÁNO 

Zdravotnické zařízení je definováno jako 
„prostory určené pro poskytování 
zdravotních služeb“ (viz § 4 odst. 1 zákona 
č 372/2011 Sb.). Je třeba postupovat 
v souladu jak se zákonem o zdravotních 
službách, tak i v kontextu  posuzované 
vyhlášky. 

Slova „zdravotnická zařízení“ nelze 
proto zaměnit napříč celou vyhláškou za 
slova „poskytovatel zdravotních služeb“ 
(tj. subjekt); na některých místech musí 
zůstat pojem „zdravotnické zařízení“, neboť 
se jedná a má se jednat o prostor.  

Účelem je, aby odborná praxe se 
uskutečňovala „v místech uvedených v 
oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb, to neplatí v případě zdravotní péče 
poskytované ve vlastním sociálním 
prostředí, zdravotnické dopravní služby, 
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přepravy pacientů neodkladné péče, 
přednemocniční neodkladné péče 
poskytované v rámci zdravotnické 
záchranné služby, zdravotních služeb 
poskytovaných v mobilních zdravotnických 
zařízeních ozbrojených sil za krizových 
situací a jde-li o převoz těla zemřelého na 
pitvu a z pitvy podle zákona o pohřebnictví. 
V případě, že poskytovatel poskytuje pouze 
domácí péči, musí mít kontaktní 
pracoviště.“ Zdravotnické zařízení musí být 
věcně a technicky vybavena (viz též § 11 
zákona č. 372/2011 Sb.)  

Pokud by byla praxe definována „u 
poskytovatele zdravotních služeb“, mohla 
by odborná praxe probíhat i v místech, která 
nejsou určena k poskytování zdravotních 
služeb, např. v kanceláři ředitele 
nemocnice. 

 Doporučující Sjednotit terminologii „ekonomie“ vs. 
„ekonomika“ a doplnit tento typ teoretické výuky 
také u dalších nelékařských povolání. Mezi 
termíny „ekonomie“ a „ekonomika“ je 
významový rozdíl. Není jasné, proč je tento typ 
teoretické výuky uveden pouze u některých 
nelékařských povolání. Například pracovníci 
odborností jako klinický psycholog, klinický 
logoped nebo fyzioterapeut by z této výuky 
profitovali více vzhledem k tomu, že mívají často 
samostatná pracoviště. 
Teoretická výuka v ekonomii je uvedená u 

AKCEPTOVÁNO 
Teoretická výuka v ekonomii nahrazena 
teoretickou výukou v ekonomice. 
Teoretická výuka v ekonomice doplněna do 
minimálních požadavků v § 21, 22, 22aa23. 
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odborností: 
 Ortotit-protetik  - § 13 odst. 3 písm. a) bod 3, 

Zubní technik - § 15 odst. 3 písm. a) bod 3, 
Dentální hygienistka - § 16 odst. 3 písm. a) bod 
3¸Ortoticko-protetický technik - § 30 odst. 3 
písm. a) bod 4¸ Asistent zubního technika - § 32 
odst. 3 písm. a) bod 4 
Teoretická výuka v ekonomice je uvedená u 
odborností: 

 Všeobecná sestra - § 4 odst. 3 písm. a) bod 3, 
Porodní asistentka - § 5 odst. 4 písm. a) bod 3, 
Optometrista - § 10 odst. 3 písm. a) bod 3, 
Nutriční terapeut - § 14 odst. 3 písm. a) bod 4, 
Nutriční asistent - § 31 odst. 3 písm. a) bod 4 

tato připomínka je doporučující  
 Doporučující V textu, ve všech částech vyhlášky, se používá 

termín "zdravotní péče". Doporučujeme výraz 
"zdravotní péče" nahradit obsahově širším 
termínem "zdravotní služby" podle ust. § 2, odst. 
2) zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v 
platném znění. Poskytování zdravotních služeb 
např. při nakládání s tělem zemřelého, ve 
zdravotnické záchranné službě, zdravotnické 
dopravní službě, v činnosti odběrových zařízení 
nebo tkáňových zařízení nebo např. v zařízeních 
transfuzní služby nebo krevní banky, či v 
protialkoholních a protitoxikomanických 
záchytných službách, neodpovídá definici 
zdravotní péče tak, jak je uvedena v § 2, odst. 4) 
zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v 
platném znění. Z tohoto důvodu navrhujeme v 

AKCEPTOVÁNO – částečně 
Upraveno v § 3 odst. 3 písm. c) a h).  
V případě, že se formulace textu určité 
činnosti váže k oboru/oborům je použitá 
slovní vazba „ve vztahu k oboru/oborům 
zdravotní péče“.  
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celém textu vyhlášky použít terminologicky širší 
výraz „zdravotní služby“, místo termínu 
„zdravotní péče“. 

tato připomínka je doporučující 
 Zásadní Konkrétní připomínky 

K § 3 odst. 2 
Odkaz 13) odkazuje na již neplatnou vyhlášku č. 
424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti 
zdravotnických pracovníků a jiných odborných 
pracovníků. 
Odůvodnění: 
Vyhláška č. 424/2004 byla zrušena vyhláškou č. 
55/2011 Sb. 

tato připomínka je zásadní  

AKCEPTOVÁNO 

 Doporučující K §3 odst. 5 
Odkaz 16) odkazuje na Zákon č. 96/2004 Sb. + 
další odkazy na zákon č. 96/2004 Sb. 
Navrhujeme doplnit „ve znění pozdějších 
předpisů“ 
Odůvodnění:  
Zákon č. 96/2004 byl v průběhu let několikrát 
novelizován. 

tato připomínka je doporučující 

NEAKCEPTOVÁNO 
V uvedeném případě není nutné text 
v poznámce pod čarou samostatně 
novelizovat.   

 Doporučující K § 3 odst. 5 
„Tato výuka probíhá ve zdravotnickém 
zařízení a případně na dalších 
místech,vymezenýchpokud je to pro studium u 
jednotlivých povolání vymezeno touto 

AKCEPTOVÁNO 
V § 3 odst. 5 věta třetí nově zní: „Tato 
výuka probíhá ve zdravotnickém zařízení a 
popřípadě dalších místech, pokud je to pro 
studium k získání způsobilosti k výkonu 
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vyhláškou nebo ve vzdělávacím programu 
uvedeném v odstavci 1.“ 
Odůvodnění: Použito navíc slovo „vymezených“, 
chybí čárka. 

tato připomínka je doporučující  

příslušného povolání stanoveno touto 
vyhláškou nebo ve vzdělávacím programu 
uvedeném v odstavci 1.“.  
 
Viz též připomínky MPO, MMR, MF, 
MSp, krajského úřadu Olomouckého kraje, 
magistrátu hl. m. Prahy. 

 Zásadní K § 4a odst. 2 
Programy uvedené v odstavci 1 mají standardní 
dobu studia nejméně 3 roky, z toho praktické 
vyučování činí nejméně 2 000 hodin. 
Odůvodnění:  
Navrhujeme sjednotit počet hodin praktického 
vyučování s požadavky na praktické vyučování 
všeobecné sestry tj. min. 2 300 hodin. 

tato připomínka je zásadní  
 

NEAKCEPTOVÁNO 
MZ považuje s odvoláním na vyjádření 
zástupců vzdělavatelů 2 000 hodin 
praktického vyučování za dostačující pro 
získání praktických dovedností dětské 
sestry.  
Délka praktického vyučování v rozsahu 
2 300 hodin u oboru všeobecné sestry je 
nastavena z důvodu implementace 
komunitárního práva, tj. směrnice 
2005/36/ES, kterou se definují pravidla a 
podmínky kvalifikační přípravy, 
minimálních požadavků. Ze strany 
vzdělavatelů je však namítáno, že tento 
požadavek je velmi přísný a požadavky na 
praxi, co se týče délky, by mohly být 
mírnější.   

 Zásadní K § 4a odst. 3 písm. a) 
Teoretickou výuku poskytující znalosti z oborů a 
věd, které tvoří základ potřebný pro poskytování 
ošetřovatelské péče a výchovy dětí všech 
věkových skupin, a která zahrnuje znalosti v bodě 

NEAKCEPTOVÁNO 
Pediatrie je uvedena v bodě 2. 
Ošetřovatelstvím ve vztahu k pediatrii se 
rozumí získání také teoretických znalostí 
z oboru pediatrie, resp. klinického obrazu 
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1) chybí obor pediatrie 
Odůvodnění: 
Kvalifikační příprava zdravotnických pracovníků 
plní stěžejní roli při života schopnosti absolventů 
kvalifikačních zdravotnických pracovníků 
v praxi. Dostatečná praktická příprava a základní 
odborné znalosti absolventů jsou stěžejní pro 
udržování kvality poskytované péče. 

tato připomínka je zásadní 

nemocí dětského věku, včetně diagnostiky, 
a léčby. V rámci studia se naučí student 
klinický obraz nemoci a poté k tomu 
příslušnou ošetřovatelskou péči. 

 Zásadní K § 4a odst. 3 písm. a) bod 1 
Navrhujeme text upravit tak, aby nebyla spojena 
výuka anatomie, fyziologie a patologické 
fyziologie. Spojovník „a“ navrhujeme nahradit 
čárkou tak, jak je tomu v jiných případech. Text 
by zněl následovně: „z odborné latinské 
terminologie, anatomie, fyziologie, patologické 
fyziologie, patologie…“  
Odůvodnění: 
Spojení výuky anatomie s patologickou fyziologií 
do jednoho celku je z obsahového hlediska krajně 
nevhodné. 

tato připomínka je zásadní 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno podle požadavku. 
Nicméně sdělujeme, že touto úpravou 
požadovaného účelu nebude dosaženo. 
Vyhláškou nejsou stanoveny předměty, ale 
pouze oblasti a je věcí vysoké školy či vyšší 
odborné školy zda dané oblasti sjednotí do 
jednoho celku či ne. Školy mohou libovolně 
uvedené oblasti slučovat nebo naopak 
rozdělovat. 

 Zásadní K § 4a odst. 3 písm. a) bod 2 
Navrhujeme text upravit následovně: 
„V ošetřovatelství a klinických oborech, a to 
v obecných zásadách péče o zdraví, 
 komunitnípéči, ošetřovatelství ve vztahu 
k pediatrii, neonatologii a dalším lékařským 
oborům, zejména k dětské chirurgii, ortopedii a 
traumatologii pohybového ústrojí, urgentní 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno dle požadavku s výjimkou 
vypuštění minimálních požadavků na 
znalosti z ošetřovatelské péče v dětských 
domovech pro děti do 3 let věku. Prozatím 
taková zdravotnická zařízení existují a MZ 
nesouhlasí s jejich plošným rušením. 
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medicíně, dětské neurologii, dětské a dorostové 
psychiatrii, dětské gynekologii a porodnictví, 
 dětské onkologii a hematoonkologii, dětské 
otorinolaryngologii, oftalmologii, dětské 
dermatovenerologii dermatologii, infekčnímu 
lékařství, dětské stomatologii, z ošetřovatelské 
péče v dětských domovech pro děti do 3 let věku a 
při poskytování lázeňské léčebně rehabilitační 
péče, v dětské paliativní péči, v intenzivní péči“.  
Odůvodnění: 
Obor specializačního vzdělávání lékařů Urgentní 
medicína nepočítá ani se základním pediatrickým 
kmenem (a to ani po novelizaci zákona č. 
95/2004 Sb., účinné od 01.07. 2017). § 4, odst. 3), 
písm. a) je uvozen textem, cit.: „Studium v 
programech uvedených v odstavci 1poskytuje 
znalosti a dovednosti stanovené v § 3 a dále 
obsahuje teoretickou výuku poskytující znalosti 
z oborů a věd, které tvoří základ potřebný pro 
poskytování ošetřovatelské péče a výchovy dětí 
všech věkových skupin, a která zahrnuje znalosti 
… z urgentní medicíny“ (bod 2). Z hlediska 
obsahu lékařského oboru Urgentní medicína, 
nedává uvedený text smysl. Pokud bylo cílem 
předkladatele vyhlášky uvést, že studijní program 
musí obsahovat problematiku První pomoci, měla 
být uvedena První pomoc, ale nikoliv obor 
specializačního vzdělávání lékařů, který 
problematiku dětského věku téměř neobsahuje. 
Dále navrhujeme terminologicky sladit označení 
některých oborů tak, aby bylo v souladu 
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s platnými právními předpisy:  
 dětská gynekologie a porodnictví, správně: dětská 

gynekologie (vyhl.č.: 185/2009 Sb., v pl. znění); 
 dětská dermatovenerologie, správně: dětská 

dermatologie (vyhl.č.: 185/2009 Sb., v pl. znění).  
Navrhujeme vypustit ustanovení, cit.: 
„z ošetřovatelské péče v dětských domovech 
pro děti do 3 let věku“ z důvodu rušení těchto 
zařízení. PodleRady vlády pro lidská práva (viz 
vláda.cz) je současný stav pobytové péče o 
ohrožené děti, v němž převažují zařízení 
ústavního typu s velkými lůžkovými kapacitami, 
nevyhovující a neodpovídá potřebným 
standardům kvality při poskytování pobytové 
péče pro děti v co nejpřirozenějším prostředí, a 
nenaplňuje tak zásadu nejlepšího zájmu dítěte. 
MPSV ČR dokonce vypracovalo návrh zákona, 
podle kterého nebude možné umístit dítě do 7 let 
věku do ústavního zařízení. V Evropě už 
prakticky klasické kojenecké ústavy neexistují 
a opuštěné zdravé děti do tří (či více) let se 
umisťují výhradně do rodin. Tyto skutečnosti 
jednoznačně povedou k postupnému rušení 
dětských domovů do tří let věku dítěte. Z tohoto 
důvodu neodpovídá ustanovení novelizované 
vyhlášky aktuálním trendům, a proto jej 
navrhujeme vypustit. Dále je nutné vzít v úvahu 
skutečnost, že akreditace / oprávnění k realizaci 
studijních programů se po novelizaci 
vysokoškolského zákona uděluje na 10 let, tedy 
na dobu, v jejímž průběhu s vysokou 
pravděpodobností dojde ke zrušení dětských 

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



 57 

domovů pro děti do 3 let. Po zbytek platné 
akreditace by tak byla vyučována oblast 
(předmět), která nebude mít oporu v realitě.  
Dále navrhujeme upravit termín z “lázeňské 
léčebně rehabilitační péče“ na „léčebně 
rehabilitační péči“.  Podle navrhovaného 
ustanovení by studenti měli absolvovat výuku o 
poskytování léčebně rehabilitační péče o děti 
pouze v lázních. Problematice léčebné 
rehabilitace při poskytování akutní péče 
v lůžkových zdravotnických zařízeních, která je 
pro profil absolventa oboru podstatnější než 
lázeňská léčebně rehabilitační péče, by tak nebyla 
věnována pozornost vůbec. Vypuštěním 
nadbytečného slova „lázeňská“ dojde rovněž ke 
sjednocení textu s oborem Všeobecná sestra, kde 
výraz „lázeňská“ uveden není.  

tato připomínka je zásadní 
 Zásadní K § 4a odst. 3 písm. b) 

Text: praktickém výcviku zdravotnických 
pracovníků….Ve formulaci upřesnit, o jaký 
praktický výcvik se jedná.  
Odůvodnění: 
Z uvedeného znění není zřejmé, zda praktickým 
výcvikem zdravotnických pracovníků je myšlen 
výcvik v rámci adaptačního procesu. Z toho 
důvodu žádáme upřesnit. 

tato připomínka je zásadní  
 

VYSVĚTLENO 
Praktickým výcvikem se rozumí 
kvalifikační sebezkušenostní výcvik, v 
jehož průběhu se získávají znalosti a hlavně 
dovednosti postupů a technik. Praktický 
výcvik probíhá jak v době zapracování, 
doškolení nově nastupujících 
zdravotnických pracovníků, tak i v rámci 
kvalifikační přípravy. Praktický výcvik je 
uveden i ve stávajícím znění vyhlášky a 
doposud nečinil výkladový problém.  
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 Doporučující K § 4a odst. 3 písm. b) 
„praktické vyučování poskytující dovednosti v 
ošetřovatelství ve vztahu k pediatrii a dalším 
lékařským oborům…“ 
Odůvodnění: Chybí předložka.  

tato připomínka je doporučující  

AKCEPTOVÁNO 
 

 Doporučující K § 5 odst. 2 
Studium v programu uvedeném v odstavci 1 
probíhá v prezenční formě studia se specificky 
odborným charakterem, které zahrnuje nejméně 3 
roky studia a nejméně 4 600 hodin teoretické 
výuky a praktického vyučování, z toho je doba 
praktického vyučování nejméně 1 800 hodin. 
Odůvodnění:  
Navrhujeme sjednotit počet hodin praktického 
vyučování s požadavky na praktické vyučování 
všeobecné sestry tj. min. 2 300 hodin. 

tato připomínka je zásadní  
 

NEAKCEPTOVÁNO 
MZ považuje s odvoláním na vyjádření 
zástupců vzdělavatelů v porodní asistenci a 
zástupců profesních sdružení porodních 
asistentek 1800 hodin praktického 
vyučování za dostačující pro získání 
praktických dovedností. Taktéž komunitární 
právo považuje v oboru porodní asistentka 
tento počet hodin praktického vyučování za 
dostačující. Dle směrnice Směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES 
ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných 
kvalifikací řádná odborná příprava pro 
porodní asistentky po dobu nejméně tří let 
sestává nejméně z 4 600 hodin teoretické a 
praktické výuky, z čehož nejméně jednu 
třetinu musí představovat klinický výcvik. 

 Doporučující K § 9 odst. 3 písm. b) 
„praktické vyučování probíhá ve 
zdravotnickém zařízení poskytovatele 
zdravotních služeb poskytujícího lůžkovou 
péči, zařízeních sociálních služeb poskytujících 
zdravotní péči, …“ 
Odůvodnění: Použita nesprávná koncovka (špatné 

AKCEPTOVÁNO 
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skloňování). 
tato připomínka je doporučující  

 Doporučující K § 10 
Návrh na sloučení oborů Optometrista a 
Ortoptista do jednoho akreditovaného studijního 
programu 
Odůvodnění: 
Navrhujeme sloučit obory dle §10 Optometrista a 
§ 11 Ortoptista do jednoho akreditovaného 
studijního programu s ohledem na jejich 
příbuznost. 

tato připomínka je doporučující 

NEAKCEPTOVÁNO 
Obory jsou stanoveny zákonem 
č. 96/2004 Sb. 

 Zásadní K § 17 odst. 2 
Programy uvedené v odstavci 1 mají standardní 
dobu studia nejméně 3 roky, z toho praktické 
vyučování činí nejméně 1800 hodin. 
Odůvodnění: 
Navrhujeme sjednotit počet hodin praktického 
vyučování s požadavky na praktické vyučování 
všeobecné sestry tj. min. 2 300 hodin. 
Zdravotnický záchranář dle novely zákona 
96/2004Sb. může nyní pracovat mimo jiné i na 
akutní lůžkové péči intenzivní a přitom má 
stanovenou délku praxe nižší než všeobecná 
sestra nebo dětská sestra. Přitom dle 
předpokládané novelizace vyhlášky 55/2011Sb. 
bude vykonávat na těchto lůžcích specifickou a 
specializovanou ošetřovatelskou péči již po 
kvalifikačním studiu. Z požadavků na vzdělávací 

NEAKCEPTOVÁNO 
Pravidla a podmínky kvalifikační přípravy 
zdravotnického záchranáře nejsou 
regulovány komunitárním právem a ČR má 
tedy národní právo vytyčit požadavky na 
vzdělávání méně přísněji než určuje 
komunitární právo pro profesi všeobecné 
sestry.  
Požadavek, který obsahuje nejméně 
1 800 hodin je pro získání praktických 
dovedností nezbytných pro výkon 
zdravotnického záchranáře ze strany 
MZ, MŠMT a praxe dostačující a 
optimální. Zdravotnický záchranář 
poskytuje specifickou ošetřovatelskou péči 
v rámci neodkladné péče bez rozdílu zda 
tyto činnosti vykonává v přednemocniční 
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program není zřejmé, jaký podíl praxe musí 
absolvovat ve zdravotnických zařízeních lůžkové 
péče a jaký v přednemocniční neodkladné péči. 

tato připomínka je zásadní  

akutní péči nebo v lůžkových zařízeních 
poskytujících akutní lůžkovou péči 
intenzivní včetně urgentního příjmu.  
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 zdravotnického záchranáře. Zde je 
způsobilý k výkonu povolání praktické 
sestry. 

 Zásadní K §17odst. 3 
 teoretickou výuku poskytující znalosti v  
1. oborech…. - chybí zcela obor urgentní 
medicíny či intenzivní péče, to je u tohoto oboru 
stěžejní 
(b) praktické vyučování poskytující dovednosti a 
znalosti v přednemocniční neodkladné péči- zde 
chybí zcela zmínka o praktické výuce záchranáře 

NEAKCEPTOVÁNO 
Urgentní medicína a intenzivní péče je 
uvedena v § 17 odst. 3 písm. a) bodě 2.  
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v oblasti urgentního příjmu, novela zákona jim 
uvedené umožňuje a dokonce první rok po 
absolutoriu i uvedenou povinnost stanovuje! 
Odůvodnění: 
Kvalifikační příprava zdravotnických pracovníků 
plní stěžejní roli při života schopnosti absolventů 
kvalifikačních zdravotnických pracovníků 
v praxi. Dostatečná praktická příprava a základní 
odborné znalosti absolventů jsou stěžejní pro 
udržování kvality poskytované péče. 

tato připomínka je zásadní  
 Doporučující K § 17 odst. 3 písm. b) 

„… v ošetřovatelství, a to především ve vztahu 
k ošetřovatelstvíve vztahu k praktickému 
lékařství a dalším lékařským oborům, …“ 
Odůvodnění: Použito nelogické spojení. 

tato připomínka je doporučující  

AKCEPTOVÁNO 
 

 Doporučující K § 20b 
Navrhujeme sloučení nebo redukci oborů 
Behaviorální analytik,Asistent behaviorálního 
analytika a Behaviorální technik. 
Odůvodnění: 
Navrhujeme sloučit obory Behaviorální 
analytik,Asistent behaviorálního analytika a 
Behaviorální technik do jednoho akreditovaného 
studijního programu s ohledem na jejich 
příbuznost. 

tato připomínka je doporučující 

NEAKCEPTOVÁNO 
Obory jsou stanoveny zákonem 
č. 96/2004 Sb.  
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 Doporučující K§ 20c odst.2 
Text: „Vzdělávací program kurzu zahrnuje 
nejméně 700 hodin teoretické výuky a 
nejméně 600 hodin praktického vyučování“ 
Nedoporučujeme umožnit získávat odbornou 
způsobilost ve vzdělávacím programu kurzu. 
Odůvodnění: 
Nedoporučujeme získávat odbornou způsobilost 
ve vzdělávacím programu kurzu, tuto formu 
nepovažujeme v tomto případě za dostatečnou. 

tato připomínka je doporučující 

NEAKCEPTOVÁNO 
Požadavek je nad rámec návrhu vyhlášky. 

 Doporučující K § 22 odst. 4 písm. b) 
„…a poruch polykání v orofaryngenální 
oblasti…“  
Odůvodnění: Překlep. 

tato připomínka je doporučující  

AKCEPTOVÁNO 
 

 Doporučující K § 22 odst. 5 písm. b) 
„6 týdnů v lůžkovém zdravotnickém 
zařízeníposkytujícímve zdravotnickém zařízení 
poskytovatele lůžkové péče, a to foniatrické, 
otorinolaryngologické, rehabilitačníléčebně 
rehabilitační, geriatrické, psychiatrické nebo 
neurologické péče …“ 
Odůvodnění: Použity nesprávné koncovky 
(špatné skloňování). 

tato připomínka je doporučující  

AKCEPTOVÁNO 
 

 Doporučující K § 28a odst. 4 písm. b) 
„… účast na přímé práci s klientem dle plánu 

AKCEPTOVÁNO 
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stanoveného behaviorálním analytikem nebo 
asistentem behaviorálního analytika …“ 
Odůvodnění: Použita nesprávná koncovka (špatné 
skloňování). 

tato připomínka je doporučující  

 

 Doporučující Přechodné ustanovení, komentář: Není 
specifikace požadavku na odbornou způsobilost 
oboru Terapeuta tradiční čínské medicíny a 
Specialisty tradiční čínské medicíny. 
Odůvodnění: 
Doporučujeme specifikovat požadavek na 
odbornou způsobilost oboru  Terapeuta tradiční 
čínské medicíny a Specialisty tradiční čínské 
medicíny.  

tato připomínka je doporučující 

VYSVĚTLENO 
Minimální požadavky na programy k 
získání odborné způsobilosti k výkonu 
povolání terapeuta tradiční čínské medicíny 
a specialisty tradiční čínské medicíny budou 
stanoveny v samostatné vyhlášce na základě 
zmocnění v § 90 odst. 2 písm. j) zákona 
č. 96/2004 Sb. 

 Zásadní Návrh nových přechodných ustanovení  
MOTOL Navrhujeme text upravit následovně: 
„Minimální požadavky na programy k získání 
způsobilosti k výkonu nelékařského povolání 
stanovené vyhláškou č. 39/2005 Sb., ve znění 
účinném přede dnem nabytí účinnosti této 
vyhlášky, které byly akreditoványke kterým 
ministerstvo vydalo souhlasné stanovisko přede 
dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, nejsou touto 
vyhláškou dotčeny“. 
+ doplnit následující text:  
Žádosti o vydání souhlasného stanoviska podle 
zvláštního právního předpisu podané žadateli 
před dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se 
posoudí ve znění vyhlášky účinném před dnem 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno takto:  
„1. Na programy k získání způsobilosti 
k výkonu nelékařského povolání, které byly 
akreditovány přede dnem nabytí účinnosti 
této vyhlášky, se vztahují minimální 
požadavky stanovené vyhláškou 
č. 39/2005 Sb., ve znění účinném přede 
dnem nabytí účinnosti této vyhlášky. 
2. Programy k získání způsobilosti k výkonu 

nelékařského povolání, o jejichž 
posouzení bylo požádáno přede dnem 
nabytí účinností této vyhlášky, budou 
posuzovány uznávacím orgánem podle 
minimálních požadavků stanovených 
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nabytí účinnosti této vyhlášky.  
Odůvodnění: 
Slovní spojení „které byly akreditovány“ 
navrhujeme nahradit textem: „ke kterým 
ministerstvo vydalo souhlasné stanovisko“ a to 
z následujících důvodů:  

 podle zák. č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých 
školách, v platném znění, se přiznává způsobilost 
k realizaci studijního programu buď akreditací 
studijního programu na Národním akreditačním 
úřadu nebo udělením oprávnění k realizaci 
studijního programu orgánem vysoké školy 
v rámci institucionální akreditace. Pokud by 
vyhláška obsahovala původní text, nevztahoval 
by se na případy, kdy bude v rámci institucionální 
akreditace uděleno oprávnění k realizaci 
studijního programu příslušným orgánem vysoké 
školy;  

 samotný akreditační proces (dtto proces vedoucí 
k udělení oprávnění k realizaci studijního 
programu na vysoké škole s institucionální 
akreditací) se zahajuje předložením písemné 
žádosti, jejíž součástí musí být souhlasné 
stanovisko uznávacího orgánu k přípravě na 
regulované povolání (ust. § 79, odst. 2), písm. f) 
zák. č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách, 
v platném znění). Samotný akreditační proces 
však podle ust. § 79, odst. 3) zák. č. 111/1998 
Sb., zákon o vysokých školách, v platném znění, 
může trvat 120 dnů, v rámci kterých ještě nebude 
akreditace udělena, ale již bude vydáno souhlasné 

vyhláškou č. 39/2005 Sb., ve znění 
účinném přede dnem nabytí účinnosti této 
vyhlášky.“. 
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stanovisko MZ ČR. Podle původního textu 
nových přechodných ustanovení by se rozhodnutí 
o udělení akreditace / oprávnění neopíralo o 
souhlasné stanovisko v případě, kdy by 
novelizace vyhlášky proběhla v rámci 120ti denní 
lhůty při posuzování žádosti o udělení akreditace 
na Národním akreditačním úřadu nebo 
v příslušném orgánu vysoké školy 
s institucionální akreditací. Také z tohoto důvodu 
doporučujeme vztáhnout problematiku na vydané 
souhlasné stanovisko, nikoliv na udělenou 
akreditaci.  
Doplnění druhé věty, která garantuje dokončení 
posuzování žádosti o souhlasné stanovisko ve 
znění vyhlášky účinném ke dni podání žádosti na 
MZ ČR, by mělo vytvořit pro žadatele větší 
jistotu, že žádost zpracovaná podle pravidel 
platných ke dni jejího podání, bude posuzována 
podle těchto pravidel a požadavků.  

tato připomínka je zásadní 
    

 
V Praze dne             11. prosince  2017                                                                                                         Podpis 
Vypracoval:              Mgr. Jana Patková 
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