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IV. 
ODŮVODNĚNÍ 

 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech 
specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se 
specializovanou způsobilostí 
 
Nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti 
zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, stanoví v souladu se zmocněním 
podle § 90 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti 
k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících 
s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 96/2004 Sb.“), výčet oborů specializačního vzdělávání, na to navazující označení 
nelékařských zdravotnických pracovníků (absolventů příslušného oboru specializačního 
vzdělávání) a převod specializací, které zdravotničtí pracovníci získali podle dřívějších 
právních předpisů na nové obory specializačního vzdělávání. 
 
Vzhledem k tomu, že poslední novelou zákona č. 96/2004 Sb. provedenou zákonem 
č. 201/2017 Sb., došlo ke změnám, na které je třeba reagovat úpravou zmíněného nařízení 
vlády, byl připraven návrh novely, kterou se znění nařízení vlády aktualizuje. 
 
K návrhu novely nařízení vlády o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti 
zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí není zpracována závěrečná 
zpráva zhodnocení dopadů regulace (RIA). Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace 
(RIA) není zpracována na základě schválení v rámci Plánu legislativních prací vlády pro rok 
2018.  
 
 

OBECNÁ ČÁST 
 

A. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění hlavních 
principů, zhodnocení platného právního stavu 
 
Zákon č. 96/2004 Sb. obsahuje zmocnění k vydání nařízení vlády, jímž se stanoví obory 
specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se 
specializovanou způsobilostí, převedení specializací podle dřívějších právních předpisů na 
nové obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti specialistů.  
 
Cílem předkládaného návrhu novely nařízení vlády č. 31/2010 Sb. je zajištění provedení 
některých změn zákona č. 96/2004 Sb., provedené zákonem č. 201/2017 Sb., kterým se 
mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu 
nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním 
zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských 
zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 95/2004 Sb., 
o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti 
k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších 
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předpisů (dále jen „zákon č. 201/2017 Sb.“). 
 
Návrh úpravy nařízení vlády rovněž reaguje na změnu zákona č. 96/2004 Sb., provedenou 
zákonem č. 189/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné 
kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně 
některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, 
a další související zákony (dále jen „zákon č. 189/2008 Sb.“), na kterou dosud nařízení vlády 
nereagovalo.   
 
Jiné než legislativní řešení s ohledem na výše uvedené nepřichází v úvahu. 
 
Nad rámec výše uváděných změn přistoupilo Ministerstvo zdravotnictví rovněž k zavedení 
nebo rušení některých oborů specializačního vzdělávání na základě četných konzultací, 
které probíhaly před a v průběhu přípravy novely nařízení vlády č. 31/2010 Sb., a podnětů 
profesních sdružení, odborných společností, odborových organizací a zástupců vzdělávacích 
zařízení.  

Zohledněním zkušeností z praxe, celospolečenské potřebnosti nebo na základě podnětů 
odborné veřejnosti z řad poskytovatelů zdravotních služeb a odborných společností jsou dále 
v nařízení vlády některé obory specializačního vzdělávání nově zavedeny, stávající obor je 
zaveden i pro jiné zdravotnické pracovníky nebo je sjednoceno označení odbornosti 
specialisty u jednoho oboru specializačního vzdělávání. 
  
Navrhovaná právní úprava je zpracována ve formě novely stávajícího nařízení vlády 
č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických 
pracovníků se specializovanou způsobilostí, které nabylo účinnosti dne 18. 2. 2010. Toto 
nařízení vlády zatím nebylo novelizováno.   
 
V předkládané novele nařízení vlády jsou navrhovány následující úpravy: 
 

A. Úpravy se záměrem uvést nařízení vlády do souladu se zákonem o nelékařských 
zdravotnických povoláních tak, aby její znění odpovídalo zákonné úpravě. Jde 
o  promítnutí změn zákona č. 96/2004 Sb., provedené zákonem č. 201/2017 Sb. 
a zákonem č. 189/2008 Sb. 

 
I. V případě některých změn provedených zákonem č. 201/2017 Sb. jde zejména 

o provedení změn navazujících na ustanovení § 5a, kterým bylo obnoveno 
nelékařské zdravotnické povolání dětská sestra. Před změnou zákona byla „dětská 
sestra“ podle Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. označení odbornosti specialisty, tedy 
absolventa specializačního vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii, který 
byl určen pro zdravotnické pracovníky s odbornou způsobilostí k výkonu povolání 
všeobecná sestra. Vzdělávání pro výkon povolání dětské sestry se tedy úpravou 
zákona přesunulo ze specializačního vzdělávání do kvalifikačního vzdělávání, které 
bude dle zákona probíhat na vyšší zdravotnické škole nebo v akreditovaném 
bakalářském studijním oboru.  
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V minulosti již bylo v ČR realizováno maturitní studium ve studijním oboru dětská 
sestra na středních zdravotnických školách. Toto studium však bylo ukončeno, 
poslední zahájený ročník studia byl ve školním roce 1996/97 (ukončení u většiny 
absolventů tohoto studia bylo ve školním roce 1999/2000). Od této doby je vzdělávání 
v oblasti ošetřovatelské péče v pediatrii realizováno specializačním vzděláváním. 
 
Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. nyní upravuje dva obory specializačního vzdělávání 
v oblasti pediatrie, a to zmiňovaný obor Ošetřovatelská péče v pediatrii s označením 
odbornosti specialisty „Dětská sestra“ a rovněž obor Intenzivní péče v pediatrii 
s označením odbornosti specialisty „Dětská sestra pro intenzivní péči“. Obor 
Intenzivní péče v pediatrii je pojímán jako navazující (nástavbový) obor 
specializačního vzdělávání. Podmínkou pro zařazení do tohoto oboru specializačního 
vzdělávání, stanovenou vzdělávacím programem, je buď absolvované studium ve 
studijním oboru dětská sestra na středních zdravotnických školách nebo 
specializovaná způsobilost v oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii po získané 
odborné způsobilosti všeobecné sestry dle § 5 zákona č. 96/2004 Sb. 
 
Všeobecná sestra tedy v současné době nejprve získá znalosti v ošetřovatelské péči 
o dětského pacienta a následně si může znalosti rozšířit o oblast intenzivní péče 
o dětského pacienta. Předkládaná navrhovaná úprava reaguje na ustanovení § 5a 
zákona rušením oboru specializačního vzdělávání pro zdravotnické pracovníky 
s odbornou způsobilostí k výkonu povolání všeobecná sestra, a to oboru 
Ošetřovatelská péče v pediatrii s označením odbornosti specialisty „dětská sestra“. 
V návaznosti na přechodné ustanovení č. 2 čl. II zákona č. 201/2017 Sb. se 
specializačního vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii bude 
uskutečňovat již pouze po přechodné období (do oboru Ošetřovatelská péče 
v pediatrii je možno uchazeče zařadit do 5 let ode dne nabytí účinnosti zákona 
č. 201/2017 Sb.).  

 
V návaznosti na obnovení povolání dětská sestra, kdy dětská sestra bude 
zdravotnickým pracovníkem s odbornou způsobilostí k výkonu povolání podle § 5a 
zákona č. 96/2004 Sb. je třeba nyní nařízením vlády stanovit pro tyto zdravotnické 
pracovníky obory specializačního vzdělávání tak, aby byla ošetřovatelská péče 
poskytovaná dětským pacientům i nadále na náležité odborné úrovni a aby tito 
zdravotničtí pracovníci měli možnost si dále rozšiřovat své vědomosti a dovednosti ve 
specializačním vzdělávání.  
 
V současné době je a ještě bude ošetřovatelská péče poskytovaná dětským 
pacientům zajišťována následujícími zdravotnickými pracovníky: všeobecnou sestrou 
se specializovanou způsobilostí v oboru ošetřovatelská péče v pediatrii nebo 
absolventkou studia ve studijním oboru dětská sestra na středních zdravotnických 
školách. 
 
Navrhované obory pokrývají úseky  intenzivní péče (oddělení ARO, urgentní příjem 
a JIP), operačních sálů, psychiatrie, domácí péče, interních a chirurgických oddělení 
a dále úseku perfuziologie v souvislosti s řízením mimotělního oběhu dětských 
pacientů. Pro povolání dětské sestry je navrhováno 7 oborů specializačního 
vzdělávání, které jsou obdobné oborům pro všeobecné sestry. Těmito obory jsou: 
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• Intenzivní péče v pediatrii a neonatologii s označením odbornosti specialisty 
„Dětská sestra pro intenzivní péči v pediatrii a neonatologii“.  

• Perioperační péče s označením odbornosti specialisty „Dětská sestra pro 
perioperační péči“.  

• Ošetřovatelská péče v dětské a dorostové psychiatrii s označením odbornosti 
specialisty „Dětská sestra pro dětskou a dorostovou psychiatrii“.  

• Domácí péče a hospicová péče s označením odbornosti specialisty „Dětská 
sestra pro domácí a hospicovou péči“.  

• Ošetřovatelská pediatrická péče v klinických oborech s označením odbornosti 
specialisty „Dětská sestra pro péči v klinických oborech“.  

• Perfuziologie s označením odbornosti specialisty „Perfuziolog“.  
 

II. V souvislosti s novelou zákona č. 96/2004 Sb., provedenou zákonem č. 201/2017 
Sb., dochází ještě k legislativně technické úpravě přílohy č. 1 názvu položky 12 
Logoped. Vzdělávání v oblasti logopedie se novelou ustanovení § 23 zákona  
č. 96/2004 Sb. změnilo.  
 
Absolvent akreditovaného magisterského studijního oboru speciální pedagogika 
navazujícího na absolvování akreditovaného bakalářského studijního oboru speciální 
pedagogika se státní zkouškou z logopedie a surdopedie získává odbornou 
způsobilost k výkonu povolání jiného odborného pracovníka – logopeda.  
Absolvent akreditovaného kvalifikačního kurzu logoped ve zdravotnictví navazujícího 
na magisterské vzdělání (získanou odbornou způsobilost k výkonu povolání 
logopeda) získává odbornou způsobilost k výkonu povolání logopeda ve 
zdravotnictví. Specializovaná způsobilost získá logoped ve zdravotnictví 
absolvováním specializačního vzdělávání. 
 
V návaznosti na změnu v zákoně dochází k legislativně technické úpravě názvu 
povolání, které je stanoveno pro vstup do specializačního vzdělávání v oboru Klinická 
logopedie.  
 
Současně však logoped – jiný odborný pracovník podle § 43 odst. 2 písm. a) zákona 
č. 96/2004 Sb. má zachovanou možnost vstupovat do specializačního vzdělávání 
v oboru Klinická logopedie bez nutnosti získat odbornou způsobilost absolvování 
akreditovaného kvalifikačního kurzu, a to do 31. prosince 2025 (viz § 58 odst. 1 
zákona č. 96/2004 Sb.) 
 
 

III. V případě změn provedených zákonem č. 189/2008 Sb. jde zejména o provedení 
změny v souvislosti s ustanovením § 23a. Uvedená novela stanovila regulaci 
poskytování diagnostické, léčebné, rehabilitační, preventivní, posudkové 
a dispenzární péče v oboru zrakové terapie. Tato péče byla zákonem stanovena 
zdravotnickým pracovníkům s odbornou způsobilostí k výkonu povolání zrakový 
terapeut podle ustanovení § 23a zákona č. 96/2004 Sb. 
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Toto ustanovení bylo do zákona vloženo do hlavy II díl 2 „Zdravotnický pracovník 
způsobilý k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání 
odborné a specializované způsobilosti", z tohoto tedy vyplývá předpoklad získání 
specializované způsobilosti. Na tuto skutečnost však dosud nařízení vlády 
nereagovalo a obor/y specializačního vzdělávání těmto pracovníkům nebyl/y 
stanoven/ny.  
 
Podle § 23a odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb. vykonává do doby získání specializované 
způsobilosti zrakový terapeut své povolání pouze pod odborným dohledem 
zrakového terapeuta způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu nebo 
lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru oftalmologie.  
 
V současné době byl výkon povolání zrakového terapeuta bez odborného dohledu 
ošetřen přechodnými ustanoveními zákona č. 96/2004 Sb., nicméně do budoucna 
současné znění nařízení vlády možnost specializace pro zrakové terapeuty 
nestanovuje. Zavedením specializačního vzdělávání pro zrakové terapeuty se 
sjednotí zákonné podmínky získávání způsobilosti k výkonu povolání zrakového 
terapeuta bez odborného dohledu. 

 
B. Dále se nad rámec harmonizace nařízení vlády se zákonem č.96/2004 Sb. navrhují 

změny, které vzešly z podnětů a požadavků odborných společností, profesních sdružení 
či poskytovatelů zdravotních služeb. Některé obory se navrhují zrušit bez náhrady za jiné 
obory, některé obory se ruší výměnou za jiné navrhované obory, některé obory se zcela 
nově navrhují a u některých oborů dochází ke změně označení odbornosti specialisty.  

 
I. Rušení některých oborů specializačního vzdělávání: 

 
a) Ministerstvo zdravotnictví navrhuje na základě podnětu Asociace reprodukční 

embryologie zrušení oboru Sexuologie a asistovaná reprodukce s označením 
odbornosti specialisty „Zdravotní laborant pro sexuologii a asistovanou 
reprodukci“. Se zrušením tohoto oboru souhlasí i Česká asociace zdravotních 
laborantů.  
 
Do současné doby si zatím žádné zařízení nepožádalo o udělení akreditace 
k uskutečňování vzdělávacího programu pro tento obor specializačního 
vzdělávání. O vzdělávání v tomto oboru nejeví zájem ani samotní zdravotní 
laboranti. O zařazení do tohoto oboru specializačního vzdělávání požádalo do 
současné doby 5 zdravotních laborantů, kteří studium nezahájili, protože není 
akreditované zařízení k uskutečňování vzdělávacího programu v tomto oboru 
specializačního vzdělávání. Uchazeči o studium v tomto oboru specializačního 
vzdělávání budou informováni o jiných možnostech studia a jejich stávající žádosti 
budou dořešeny v režimu správního řádu. V případech, že byla specializovaná 
způsobilost v tomto oboru zdravotním laborantům přiznána nebo uznána, zůstává 
nedotčena v návaznosti na navrhované přechodné ustanovení v odstavci 1.  
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Ze strany odborné veřejnosti je namítáno, že zdravotním laborantům pro 
sexuologii a asistovanou reprodukci se svěřili činnosti téměř stejné jako klinickému 
embryologovi (označení odbornosti specialisty - zdravotnický pracovník 
s odbornou způsobilostí k výkonu povolání odborného pracovníka v laboratorních 
metodách a v přípravě léčivých přípravků, který absolvoval specializační vzdělání 
v oboru Klinická embryologie).  
 

b) Předkládaným nařízením vlády se nyní ruší obor Ortodoncie s označením 
odbornosti specialisty „Zubní technik pro ortodoncii“.  
 
Do současné doby si zatím žádné zařízení nepožádalo o udělení akreditace 
k uskutečňování vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání 
Ortodoncie. O vzdělávání v tomto oboru nejeví zájem ani samotní zubní technici. 
O zařazení do tohoto oboru specializačního vzdělávání požádalo do současné 
doby 6 zubních techniků, kteří studium nemohou zahájit, protože není 
akreditované zařízení k uskutečňování vzdělávacího programu v tomto oboru 
specializačního vzdělávání. Uchazeči o studium v tomto oboru specializačního 
vzdělávání budou informováni o jiných možnostech studia a jejich stávající žádosti 
budou dořešeny v režimu správního řádu. V případech, že byla specializovaná 
způsobilost v tomto oboru zdravotním laborantům přiznána nebo uznána, zůstává 
jim nadále nedotčena v návaznosti na navrhované přechodné ustanovení 
v odstavci 1.  
 

c) Další navrhovanou změnou je zrušení specializačního vzdělávání pro 
biomedicínského technika v oboru Klinická technika s označením odbornosti 
specialisty „Klinický technik“, a to na základě požadavku České společnosti 
biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky.  
 
Specializační vzdělávání v tomto oboru bylo upraveno v roce 2004 nařízením 
vlády č. 463/2004 Sb. Praxe ukázala, že toto specializační vzdělávání není 
potřeba. Nikdy ani nebyl vypracován vzdělávací program pro tento obor a ani 
žádné zařízení dosud nepožádalo o akreditaci pro toto vzdělávání. Nebyla ani 
podána žádná žádost o zařazení do tohoto oboru specializačního vzdělávání. 
V oblasti biomedicíny funguje navazující kvalifikační struktura biomedicínský 
technik – biomedicínský inženýr – klinický inženýr a tato struktura dává smysl. 
Pokud by studium bylo realizováno, způsobilo by to značné nejasnosti 
v kompetencích klinických techniků, biomedicínských inženýrů a klinických 
inženýrů. V případech, že byla specializovaná způsobilost v tomto oboru 
biomedicínským technikům přiznána nebo uznána, zůstává jim nadále nedotčena 
v návaznosti na navrhované přechodné ustanovení v odstavci 1.  
 

d) V oborech specializačního vzdělávání pro zdravotnické pracovníky s odbornou 
způsobilostí k výkonu povolání fyzioterapeuta se na základě podnětu Unie 
fyzioterapeutů ČR (dále jen „UNIFY ČR“) navrhuje ponechat pouze „obecnou“ 
specializaci v oboru Aplikovaná fyzioterapie s označením odbornosti specialisty 
„odborný fyzioterapeut“. Vypuštění odboru „Aplikovaná fyzioterapie“ z nařízení 
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vlády č. 31/2010 Sb. je tak pouze technickou úpravou, neboť je zakotven již v § 24 
zákona č. 96/2004 Sb., obdobně jako je tomu u ostatních povolání zařazených do 
dílu 2 upravující zdravotnická povolání, k jejichž výkonu bez odborného dohledu je 
třeba získání „odborné a specializované způsobilosti“.   
 Fakticky tak dochází ke zrušení úzkých oborů specializačního vzdělávání 
zaměřených na jednotlivé klinické obory, a to konkrétně obor Fyzioterapie 
v neurologii s označením odbornosti specialisty „Odborný fyzioterapeut pro 
neurologii“, dále obor Fyzioterapie ve vnitřním lékařství s označením odbornosti 
specialisty „Odborný fyzioterapeut pro vnitřní lékařství“, dále obor Fyzioterapie 
v chirurgických oborech a traumatologii s označením odbornosti specialisty 
„Odborný fyzioterapeut pro chirurgické obory a traumatologii“ a obor Fyzioterapie 
v neonatologii a pediatrii s označením odbornosti specialisty „Odborný 
fyzioterapeut pro neonatologii a pediatrii“. 
 
Úzké obory specializačního vzdělávání, členěné dle jednotlivých klinických oborů, 
nenašly v praxi do současné doby uplatnění. Jednotlivé vzdělávání ani nebylo 
prakticky započato, vyjma jednoho běhu Fyzioterapie v neonatologii a pediatrii, 
který ukončili 3 fyzioterapeuti. Kompetence pro tyto specialisty v podstatě kopírují 
kompetence Odborného fyzioterapeuta (označení specialisty po absolvování 
specializačního vzdělávání v oboru Aplikovaná fyzioterapie) a vzhledem 
k současnému stavu ani nelze vyčlenit jiné výkony a personální zabezpečení na 
tyto specializace. Koncipované specializační vzdělávání je drahé, časově náročné 
a pro praxi nepřínosné a neefektivní. Dle sdělení UNIFY ČR zatěžuje jak 
zaměstnavatele, tak jednotlivé fyzioterapeuty. 
 
UNIFY ČR vede širokou diskuzi s odbornou veřejností na téma postgraduálního 
vzdělávání, včetně případných nově koncipovaných oborů specializačního 
vzdělávání. Vzdělání v jednotlivých klinických oborech bude koncipováno jako 
nástavbové po získání specializované způsobilosti v oboru Aplikovaná fyzioterapie 
a bude uskutečňováno formou certifikovaných kurzů, které prohlubují taktéž 
získanou specializovanou způsobilost. 
 
Akreditaci k uskutečňování vzdělávacího programu pro obory specializačního 
vzdělávání Fyzioterapie v neurologii, Fyzioterapie ve vnitřním lékařství, 
Fyzioterapie v chirurgických oborech a traumatologii a pro obor Fyzioterapie 
v neonatologii a pediatrii má uděleno jedno zařízení pro teoretickou část 
a praktickou část. O zařazení do oboru specializačního vzdělávání Fyzioterapie 
v neurologii požádalo do současné doby 11 fyzioterapeutů, do oboru Fyzioterapie 
ve vnitřním lékařství 2 fyzioterapeuti, do oboru Fyzioterapie v chirurgických 
oborech a traumatologii je to 16 fyzioterapeutů a do oboru Fyzioterapie 
v neonatologii a pediatrii je to 1 fyzioterapeut. Ve všech oborech nebylo studium 
zahájeno pro zatím nízký počet uchazečů, nicméně do studia byli všichni zařazeni, 
protože splnili zákonné podmínky. Uchazeči o studium v tomto oboru 
specializačního vzdělávání budou informováni o jiných možnostech studia a jejich 
stávající žádosti budou dořešeny v režimu správního řádu. V případech, že byla 
specializovaná způsobilost v těchto oborech fyzioterapeutům přiznána nebo 
uznána nebo ji získali absolvováním specializačního vzdělávání v daném oboru 
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(Fyzioterapie v neonatologii a pediatrii), zůstává jim nadále nedotčena 
v návaznosti na navrhované přechodné ustanovení v odstavci 1. 
 

e) Další předkládaným návrhem je rušení specializačního vzdělávání v oboru 
Nukleární medicína s označením odbornosti specialisty „Bioanalytik pro nukleární 
medicínu“ pro odborného pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě 
léčivých přípravků. S tímto zákonem vyslovily souhlas Komora vysokoškolsky 
vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví a Česká společnost nukleární 
medicíny ČLS JEP. 
 

Specializační vzdělávání v tomto oboru bylo upraveno v roce 2004 nařízením 
vlády č. 463/2004 Sb. Praxe ukázala, že toto specializační vzdělávání není 
potřeba. Akreditaci pro specializační vzdělávání v tomto má jen Fakultní 
nemocnice Hradec Králové, a to pouze pro praktickou část. Na teoretickou část 
specializačního vzdělávání v tomto oboru není akreditováno žádné zařízení.  
 
Původně byla některá vyšetření prováděna především pomocí imunoanalytických 
metod využívajících tzv. „radioindikátory“, tedy otevřené zdroje ionizujícího záření. 
V posledních dvou desetiletích však došlo k významným změnám v praktickém 
provádění imunoanalytických vyšetření, především díky přechodu 
k neradioaktivním variantám těchto metod. Dnes se již v naprosté většině využívají 
metody založené na neizotopovém principu detekce. Praktickým důsledkem této 
skutečnosti je fakt, že postupně docházelo k rušení laboratoří na pracovištích 
nukleární medicíny, nebo jejich přechodu na pracoviště klinické biochemie resp. 
konsolidovaných laboratoří.  
 

II. Rušení oboru specializačního vzdělávání náhradou za nově navrhované obory: 
 

a) Stávající obor Komunitní ošetřovatelská péče s označením odbornosti specialisty 
„Komunitní sestra“ stanoven nařízením vlády č. 31/2010 Sb. pro zdravotnické 
pracovníky s odbornou způsobilostí k výkonu povolání všeobecná sestra 
předkladatel nyní navrhuje zrušit a tuto rozsáhlou problematiku rozděluje do dvou 
oborů, a to obor Ošetřovatelská péče v geriatrii s označením odbornosti 
specialisty „Sestra pro péči v geriatrii“ a na obor Domácí péče a hospicová péče 
s označením odbornosti specialisty „Sestra pro domácí a hospicovou péči“.  

 
Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Komunitní ošetřovatelská 
péče obsahuje v současné době 4 moduly – 1 základní modul (ZM - organizační 
a metodické vedení specializované ošetřovatelské péče) a 3 odborné moduly (dále 
jen „OM“): OM 1 - komunitní péče, OM 2 - komunitní péče u vybraných 
onemocnění a postižení a OM 3, který je pro studující povinně volitelný. Studující 
má možnost volby jednoho z modulů, a to mezi modulem OM 3a – domácí péče, 
modulem OM 3b – paliativní péče a modulem OM 3c – komunitní péče o seniory. 
Podle výběru posledního modulu se absolvent zaměřuje buď na péči domácí, 
paliativní či geriatrickou. V návaznosti na potřeby praxe bylo přistoupeno ke 
změnám ve vzdělávání v této oblasti. Pro poskytovatele zdravotních i sociálních 
služeb bylo nepřínosné obecně zaměřené studium (až posledním modulem se 
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všeobecná sestra připravovala na specifika domácí péče, paliativní péče a péče 
poskytované geriatrickým pacientům). 
 
V oboru komunitní ošetřovatelská péče specializační vzdělávání probíhalo a 
probíhá. V případech, že byla specializovaná způsobilost v oboru komunitní 
ošetřovatelská péče všeobecným sestrám přiznána či uznána nebo ji získali 
absolvováním specializačního vzdělávání v daném oboru, zůstává jim nadále 
nedotčena v návaznosti na navrhované přechodné ustanovení v odstavci 1. 
Uchazeči o studium v daném oboru specializačního vzdělávání, kteří byli do studia 
zařazeni nebo studium již zahájili, jej dokončí podle nařízení vlády č. 31/2010 Sb., 
ve znění účinném přede dnem účinnosti tohoto nařízení v souladu s navrhovaným 
přechodným ustanovením v odstavci 3.  
 
Navrhované změny odráží celospolečenskou situaci stárnutí obyvatelstva 
a nutnosti zajistit odpovídající zdravotní péči těmto pacientům (nejvíce rostoucí 
skupinou pacientů jsou geriatričtí pacienti). Česká republika je v rámci Evropské 
Unie na předních místech ve výskytech tzv. civilizačních onemocnění - 
onkologická onemocnění, kardiovaskulární onemocnění a cévní mozkové příhody. 
 
Domácí péče neboli péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta je 
dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů jedna 
z forem zdravotní péče mimo jiné vedle ambulantní péče, jednodenní péče a 
lůžkové péče. Vlastním sociálním prostředím pacienta se potom rozumí domácí 
prostředí pacienta nebo prostředí nahrazující domácí prostředí pacienta (např. 
zařízení sociálních služeb, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, školská 
zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo školská zařízení 
pro preventivně-výchovnou péči nebo jiná obdobná zařízení, věznice pro výkon 
vazby a výkon trestu odnětí svobody, ústavy pro výkon zabezpečovací detence, 
zařízení pro zajištění cizinců a azylové zařízení). Hospicovou péčí se rozumí péče 
poskytovaná ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového 
typu nebo ve vlastním sociálním prostředí pacienta (mobilní hospic).  
 
Absolvent specializačního vzdělávání v oboru Domácí péče a hospicová péče 
bude schopen poskytovat domácí péči dlouhodobě nemocnému pacientovi, 
pacientovi se zdravotním postižením nebo pacientovi, který trpí nevyléčitelnou 
nemocí (v domácím prostředí pacienta nebo v prostředí nahrazujícím domácí 
prostředí pacienta, včetně mobilních hospiců) a bude schopen poskytovat rovněž 
péči nevyléčitelně nemocným pacientům v terminálním stavu ve speciálních 
lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového typu.  
 
Absolvent specializačního vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v geriatrii bude 
schopen poskytovat ošetřovatelskou péči geriatrickým pacientům např. 
s revmatologickým onemocněním, s onemocněním gastrointestinálního traktu, 
endokrinologického systému, urologického systému, s neurologickým 
onemocněním a postižením, s onemocněním pohybového aparátu, 
s onemocněními v psychiatrii a se smyslovým postižením a poruchami řeči.   
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b) V případě oborů specializačního vzdělávání pro povolání nutriční terapeut je nyní 
navrhováno sloučení oboru Výživa dospělých s označením odbornosti specialisty 
„Nutriční terapeut pro výživu dospělých“ a oboru Výživa dětí s označením 
odbornosti specialisty „Nutriční terapeut pro výživu dětí“ do jednoho oboru 
s názvem Výživa dospělých a dětí s označením odbornosti specialisty „Klinický 
nutriční terapeut“.     

 
Samostatný obor Výživa dětí nebyl nikdy realizován pro malý počet zájemců. 
Praxe ukázala, že není přínosné rozdělit specializaci v oboru nutriční terapeut z 
důvodu malého počtu zdravotnických zařízení, ve kterých se léčí pouze dětský 
pacient. Pro praxi bude větší výhodou zastupitelnost nutričních terapeutů 
s potenciálem využití těchto odborníků pro specializovanou nutriční péči i v malých 
zdravotnických zařízeních, případně i v pobytových sociálních zařízeních. Výživa 
dětských pacientů má svá specifika, ale velká část odborných znalostí 
a pracovních postupů se prolíná napříč celý oborem bez rozlišení věku. 
 
S navrhovaným sloučením obou oborů do oboru jednoho vyslovila souhlas Česká 
asociace sester a rovněž zástupce vzdělávacího zařízení (Národní centrum 
ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů). 

 
III. Nově navrhované obory specializačního vzdělávání: 

 
a) V tomto směru předkladatel akceptoval požadavek České asociace zdravotních 

laborantů a nově zavádí specializační vzdělávání pro všeobecné sestry v oboru 
Transfuzní služba s označením odbornosti specialisty „Sestra pro péči v transfuzní 
službě“. Tento obor byl v minulosti realizován a nařízením vlády č. 31/2010 Sb., 
byl zrušen. Praxe ukázala, že je pro zajištění správného chodu transfuzních 
oddělení, tj. aby bylo možné poskytovat zdravotní služby na těchto odděleních ve 
vymezeném rozsahu, žádoucí tento obor opět obnovit.  
 
Všeobecné sestry provádí na transfuzních odděleních vysoce specializované 
činnosti na separátorech, jako jsou plazmaferézy, imunoadsorbce, léčebné 
výměnné hemaferézy a depleční léčebné výkony. K těmto výkonům je potřeba 
úzké specializace v oboru a sestry na transfuzních odděleních mají problémy se 
zařazením do specializačního vzdělávání v jiných oborech, neboť jim není 
uznávána praxe na transfuzních odděleních jako dostačující pro přijetí do studia 
v jiném oboru specializačního vzdělávání (v případech, kdy není praxe započtena, 
je nutné ji absolvovat u jiného poskytovatele zdravotních služeb nebo na 
akreditovaném pracovišti, tedy mimo své pracoviště, což studium činí náročnějším 
pro všeobecné sestry i samotné transfuzní oddělení při zajišťování náhrady za 
studující pracovníky). 

 
b) Pro zdravotnického pracovníka s odbornou způsobilostí k výkonu povolání 

adiktologa je nyní nově navrhován obor Klinická adiktologie s označením 
odbornosti specialisty „Klinický adiktolog“. Tento návrh vychází z Koncepce 
vzdělávání v oboru adiktologie pro období 2014 – 2020 a je podporován Českou 
asociací adiktologů, o.s.  
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Možnost specializačního vzdělávání v oblasti závislostí je vyžadována 
zejména celospolečenskou situací a rostoucím trendem počtu obyvatelstva 
s různými závislostmi.  Tato změna je podporována Odborem protidrogové politiky 
Úřadu vlády ČR. 

 
Závislostí je míněno cokoliv, co je závislostním vztahem. Jednotlivé druhy 
závislostí jsou: závislost na alkoholu, závislost na opioidech (např. heroin), 
závislost na kanabinoidech, závislost na sedativech nebo hypnoticích, závislost na 
kokainu, závislost na jiných stimulanciích včetně kofeinu a pervitinu, závislost na 
halucinogenech (např. extáze), závislost na tabáku, závislost na organických 
rozpouštědlech a závislost na několika látkách nebo jiných psychoaktivních 
látkách. Nelze však vyloučit ani závislost na práci, internetu, patologické hráčství, 
apod. Lze navíc doplnit i jevy projevující se společnými rysy jako poruchy příjmu 
potravy, nadměrné sexuální nutkání, závislá porucha osobnosti, pyromanie, 
kleptomanie, trichotillomanie nebo jiné nutkavé a impulzivní poruchy (do kterých 
lze zařadit např. workoholismus). 

 
c) Specializační vzdělávání v oboru Perfuziologie je dle stávajícího nařízení vlády 

stanoveno pro zdravotnické pracovníky s odbornou způsobilostí k výkonu povolání 
všeobecná sestra, biomedicínský technik a biomedicínský inženýr.  
 
S poskytováním zdravotní péče o pacienty v souvislosti s mimotělním oběhem při 
operacích na otevřeném srdci, mechanickou podporou selhávajícího srdce, 
ochranou myokardu a dlouhodobou podporou srdce a plic při selhávání funkce 
těchto orgánů se setkává širší okruh zdravotnických pacientů. Jde zejména 
o zdravotnické pracovníky s odbornou způsobilostí k výkonu povolání porodní 
asistentky (u těhotných žen, žen v šestinedělí a žen s gynekologickým 
onemocněním) a zdravotnického záchranáře (u pacientů na urgentním příjmu, na 
odděleních ARO a JIP).  
 
V předkládaném návrhu nařízení vlády je proto specializační vzdělávání v oboru 
Perfuziologie nově navrhováno u zmíněných zdravotnických pracovníků (porodní 
asistentka a zdravotnický záchranář). Cílem je zkvalitnit poskytovanou péči 
širokému okruhu pacientů se srdeční vadou, srdečním onemocněním nebo při 
krátkodobé i dlouhodobé podpoře selhávající cirkulace či oxygenace. 
V předoperačním období jde o zajištění podpory selhávajícího srdce, v průběhu 
operace jde o zajištění základních životních funkcí pacienta mimotělním oběhem 
a v pooperačním období jde o případné pokračování v mechanické srdeční 
podpoře. 
 

d) Pro zdravotnického pracovníka s odbornou způsobilostí k výkonu povolání 
Psycholog ve zdravotnictví je v předkládaném návrhu nově stanoveno 
specializační vzdělávání v oboru Psychoterapie s označením odbornosti 
specialisty „Psychoterapeut“. Psychoterapeutická péče představuje léčbu 
psychologickými prostředky a z tohoto důvodu patří jednoznačně do zdravotnictví. 
Současný systém vzdělávání v psychoterapii je funkční a je v gesci České 
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psychoterapeutické společnosti ČLS JEP. V praxi je psychoterapie poskytována 
kompetentně, ale právně se dlouhodobě potýká s mnoha nejasnostmi. 
 

IV. Změna označení odbornosti specialistů: 
 

Odbornou veřejností bylo negativně vnímáno různorodé označení specialistů 
v případě specializačního vzdělávání v oboru „Perfuziologie“. Proto navrhované 
nařízení vlády sjednocuje označení odbornosti specialisty v případě specializačního 
vzdělávání v oboru „Perfuziologie“, jednotně na označení „Perfuziolog“.  
 
Dle stávajícího nařízení vlády jde o jeden obor, který má jednotný vzdělávací program 
schválený Ministerstvem zdravotnictví. Do tohoto oboru specializačního vzdělávání 
mohou být zařazeni zdravotničtí pracovníci s odbornou způsobilostí k výkonu 
povolání všeobecná sestra, biomedicínský technik a biomedicínský inženýr. 
Absolvováním specializačního vzdělávání získávají oprávnění k výkonu téměř 
totožných činností – viz § 67, § 121 a § 150 vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech 
zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších 
předpisů.  

 
B. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 

je vyhláška navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání, 
s mezinárodními smlouvami a s právem Evropské unie 
 
Návrh novely nařízení vlády je zpracován v mezích zákona č. 96/2004 Sb. a je v souladu se 
zmocňovacím ustanovením uvedeném v ustanovení § 90 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb. 
Navrhovaná právní úprava plně respektuje zákon, k jehož provedení se navrhuje. 

Návrhem tohoto nařízení vlády není do právního řádu České republiky implementováno 
právo EU, ani se na oblast jeho úpravy nevztahuje judikatura soudních orgánů Evropské 
unie, a návrh nařízení vlády není s právem EU v rozporu. 
 
Návrh nemá dopad na závazky České republiky vyplývající z mezinárodních smluv. 
K problematice novely nařízení vlády nejsou uzavřeny žádné mezinárodní smlouvy, jimiž je 
Česká republika vázána.  

 
C. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na 

státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 
dále sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny 
obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením 
a národnostní menšiny a dopady na životní prostředí 
 
Právní úprava navazuje na novelu zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, 
ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 201/2017 Sb.), v jejímž odůvodnění byly finanční 
dopady v souvislosti s povoláním dětské sestry vyjádřeny. V souvislosti s povoláním dětské 
sestry se navrhuje rušení jednoho oboru specializačního vzdělávání pro všeobecné sestry 
(ošetřovatelská péče v pediatrii) a zavedení šesti oborů specializačního vzdělávání pro 
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zdravotnického pracovníka s odbornou způsobilostí k výkonu povolání dětská sestra. 
Hodnocené dopady nebude mít samo o sobě nařízení vlády, ale vycházejí již z 
uvedené novely zákona č. 96/2004 Sb. Variantní řešení nové právní úpravy režimu výkonu 
povolání zejména dětské sestry a změn ve vzdělávání již bylo zpracováno v RIA k návrhu 
novely zákona č. 96/2004 Sb. a v této otázce je na ni možné se plně odkázat.  
 
V předkládaném znění se dále nad rámec výše uvedeného navrhuje rušení 11 oborů 
specializačního vzdělávání (obory komunitní ošetřovatelská péče, sexuologie a asistovaná 
reprodukce, ortodoncie, výživa dospělých, výživa dětí, klinická technika, fyzioterapie 
v neurologii, fyzioterapie ve vnitřním lékařství, fyzioterapie v chirurgických oborech 
a traumatologii, fyzioterapie v neonatologii a pediatrii a obor nukleární medicína). Studium 
bylo realizováno pouze ve třech případech (u oboru komunitní ošetřovatelská péče, výživa 
dospělých a u oboru nukleární medicína). Z uváděných oborů se ve čtyřech případech (u 
oboru sexuologie a asistovaná reprodukce, ortodoncie, výživa dětí a oboru klinická technika) 
nenašlo žádné zařízení, které by si požádalo o akreditaci k uskutečňování vzdělávání 
v těchto oborech specializačního vzdělávání. Zájem o specializační vzdělávání v těchto 
oborech neprojevili ani samotní zdravotničtí pracovníci. U některých oborů (např. nukleární 
medicína) se nenašel dostatečný počet zájemců o specializační vzdělávání, a proto také 
nebylo zahájeno. S návrhem na zrušení zmiňovaných oborů nejsou spojeny žádné negativní 
hodnocené hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty.  
 
Navrhovaná úprava dále zavádí 7 oborů specializačního vzdělávání (obory transfuzní služba, 
domácí péče a hospicová péče, ošetřovatelská péče v geriatrii, výživa dospělých a dětí, 
psychoterapie, klinická zraková terapie a obor klinická adiktologie), se kterými rovněž nejsou 
spojeny žádné negativně hodnocené hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet 
a ostatní veřejné rozpočty. Zavedení oboru transfuzní služba si vyžádala odborná praxe na 
transfuzních odděleních. Nově navrhovaný obor domácí péče a hospicová péče a obor 
ošetřovatelská péče v geriatrii jsou náhradou za rušený obor komunitní ošetřovatelská péče. 
Tyto nově koncipované obory budou mít pozitivní sociální dopady, včetně dopadů na rodiny 
a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se 
zdravotním postižením, starší osoby a osoby v terminálním stavu nemoci. Nově stanovený 
obor klinická zraková terapie navazuje na úpravu zákona č. 96/2004 Sb. a jiné variantní 
řešení není možné. 
 
S návrhy na zavedení oboru specializačního vzdělávání v oboru klinická adiktologie lze 
očekávat dlouhodobé pozitivní hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet a ostatní 
veřejné rozpočty v podobě úspory veřejných financí v oblasti veřejného zdravotnictví.  
 
Důsledky závislostí si každoročně vyžádají výdaje na některé finančně náročné léčby jako 
např. léčba virových hepatitid B a C (uživatelé ilegálních drog), alkoholická cirhóza jater 
(uživatelé alkoholu), chronická pankreatitida (uživatelé alkoholu), léčba karcinomu tlustého 
střeva (uživatelé alkoholu), nemoci srdce a cév, nemoci dýchacího ústrojí, rakovina plic a jiné 
zhoubné nádory (kuřáci) a dalších více než 200 diagnostických jednotek dle MKN-10 
(Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů). Alkohol 
a tabák jsou jedny z nejčastějších rizikových faktorů pro poškození zdraví a předčasná úmrtí. 
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Prevence a dostupná včasná péče a léčba o tyto osoby by znamenaly velké úspory v oblasti 
výdajů zdravotních pojišťoven na léčbu výše uvedených onemocnění.  
 
Změny spočívající v rozšíření možnosti studia specializačního vzdělávání v oboru 
Perfuziologie pro další zdravotnické pracovníky (porodní asistentku a zdravotnického 
záchranáře) a ve změně názvu označení specialisty u oboru Perfuziologie nebude mít 
rovněž žádné dopady v hodnocených vybraných oblastech. Tento obor specializačního 
vzdělávání již nyní existuje a není plánována jeho změna. Ministerstvo zdravotnictví schválilo 
vzdělávací program v daném oboru, který se nebude měnit. Jsou akreditována zařízení 
k uskutečňování specializačního vzdělávání v tomto oboru, kterých se změna dotkne jen 
v možnosti širšího okruhu zdravotnických pracovníků, kterým lze studium nabídnout.  
  
V souvislosti s přijetím navrhované právní úpravy není předpokládán dopad na podnikatelské 
prostředí České republiky ani na životní prostředí. 

 
D. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu 

k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen; zhodnocení musí obsahovat 
vysvětlení příčin případných rozdílů, očekávaných dopadů nebo očekávaného vývoje, 
s využitím statistických a jiných údajů, jsou-li tyto údaje k dispozici 
 
Návrh právního předpisu nemá dopad na diskriminaci. Nařízení vlády nezasahuje do rovnosti 
mužů a žen, když žádným způsobem mezi muži a ženami nerozlišuje. 
 

E. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů 
 
Navrhovaná právní úprava se netýká úpravy ochrany soukromí ani nezasahuje do úpravy 
ochrany soukromí. Proto nemá žádné dopady ve vztahu k ochraně soukromí ani osobních 
údajů. 
 

F. Zhodnocení korupčních rizik navrhovaného řešení (CIA) 
 
Navrhovaná právní úprava nebude zakládat korupční rizika a ani podmínky pro jejich nárůst, 
neboť navrhovaná právní úprava do této oblasti nezasahuje. 
 

G. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 
Navrhovaná právní úprava s ohledem na svůj věcný obsah nezakládá a ani nepředpokládá 
jakýkoliv dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 
K článku I – k Příloze č. 1 k nařízení vlády č. 31/2010 Sb. 
K bodu 1. Všeobecná sestra  
 
U oborů specializačního vzdělávání pro všeobecné sestry se ruší 2 obory, a to obor 
Ošetřovatelská péče v pediatrii s označením odbornosti specialisty „Dětská sestra“ a dále 
obor Komunitní ošetřovatelská péče s označením odbornosti specialisty „Komunitní sestra“.  
• Obor Ošetřovatelská péče v pediatrii se ruší v návaznosti na obnovení povolání dětská 

sestra, kdy dětská sestra bude zdravotnickým pracovníkem s odbornou způsobilostí 
k výkonu povolání podle § 5a zákona č. 96/2004 Sb., ve znění zákona č. 201/2017 Sb.  

• Obor Komunitní ošetřovatelská péče je rušen z důvodu jeho nevyhovujícího pojetí. 
Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Komunitní ošetřovatelská péče 
obsahuje čtyři moduly – základní modul (ZM - organizační a metodické vedení 
specializované ošetřovatelské péče) a tři odborné moduly (dále jen „OM“): OM 1 - 
komunitní péče, OM 2 - komunitní péče u vybraných onemocnění a postižení a OM 3, 
který byl povinně volitelný. Studující měl možnost výběru mezi modulem OM 3a – 
domácí péče, modulem OM 3b – paliativní péče a modulem OM 3c – komunitní péče  
o seniory. Podle výběru posledního modulu se absolvent zaměřil buď na péči domácí, 
paliativní či geriatrickou. Z celého studia byla věnována pozornost péči v geriatrii nebo 
domácí či hospicové péči jen z 1/4, resp. 1/6 studia.  
 

Nově jsou navrhovány 3 obory, konkrétně obor Transfuzní služba s označením odbornosti 
specialisty „Sestra pro péči v transfuzní službě“, dále obor Ošetřovatelská péče v geriatrii 
s označením odbornosti specialisty „Sestra pro péči v geriatrii“ a obor Domácí péče a 
hospicová péče s označením odbornosti specialisty „Sestra pro domácí a hospicovou péči“. 
• Praxe ukázala, že je pro zajištění správného chodu transfuzních oddělení, tj. aby bylo 

možné poskytovat zdravotní služby na těchto odděleních ve vymezeném rozsahu je 
žádoucí obor Transfuzní služba doplnit. Všeobecné sestry provádí na transfuzních 
odděleních vysoce specializované činnosti a k těmto výkonům je potřeba specializace.  

• Obor Ošetřovatelská péče v geriatrii a dále obor Domácí péče a hospicová péče odráží 
celospolečenskou potřebu zajistit odpovídající zdravotní péči pacientům vyžadujícím 
dlouhodobou nebo paliativní péči. Navrhované obory odráží současnou situaci a 
predikované vývojové trendy - stárnutí obyvatelstva (prodlužuje se průměrný věk, 
kterého se lidé dožívají) a přední místa, která Česká republika zaujímá ve výskytech tzv. 
civilizačních onemocnění (onkologická a kardiovaskulární onemocnění). Takto navržené 
obory budou více odpovídat potřebám péče buď o pacienty vyžadující dlouhodobou 
péči, nebo pacienty v terminálním stavu nemoci. 

 
U oboru Perfuziologie se mění označení odbornosti specialisty z označení „Sestra pro 
klinickou perfuziologii“ na označení „Perfuziolog“. Vzhledem k tomu, že jde o jeden obor 
specializačního vzdělávání s totožnou náplní pro jeho uchazeče (všeobecné sestry, 
biomedicínské techniky a biomedicínské inženýry), je žádoucí, aby absolventi tohoto studia 
byli označováni jednotně. Navrhované označení se týká označení specialistů a nejde  
o změnu názvu povolání či získání odborné způsobilosti. Ta zůstává zachována a půjde  
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o všeobecnou sestru se specializovanou způsobilostí v oboru Perfuziologie s označením 
odbornosti specialisty Perfuziolog. 
 
 
K bodu 2. Dětská sestra  
 
Za obory specializačního vzdělávání určené všeobecným sestrám (bod 1. přílohy č. 1) se 
nově doplňuje bod 2. Dětská sestra. Zákon č. 201/2017 Sb. novelizující zákon 
č. 96/2004 Sb., obnovil zdravotnické povolání – dětská sestra (ustanovení § 5a zákona 
č. 96/2004 Sb. definuje podmínky získávání odborné způsobilostí k výkonu zdravotnického 
povolání dětská sestra). 
  
Pro dětské sestry s odbornou způsobilostí podle § 5a zákona č. 96/2004 Sb. je nyní 
navrhováno 6 oborů specializačního vzdělávání, obdobně jako obory stanovené pro 
všeobecné sestry. Těmito obory jsou: 
• Intenzivní péče v pediatrii a neonatologii s označením odbornosti specialisty „Dětská 

sestra pro intenzivní péči v pediatrii a neonatologii“. Absolvent specializačního vzdělávání 
v tomto oboru bude schopen poskytovat ošetřovatelskou péči dítěti, u kterého dochází  
k selhávání základních životních funkcí nebo toto selhání hrozí. V současné době tuto 
péči poskytují všeobecné sestry, které absolvovaly specializační vzdělávání v oboru 
Intenzivní péče v pediatrii.    

• Perioperační péče s označením odbornosti specialisty „Dětská sestra pro perioperační 
péči“. Absolvent specializačního vzdělávání v tomto oboru bude schopen poskytovat péči 
o děti před, v průběhu a bezprostředně po operačním výkonu, včetně intervenčních, 
invazivních a diagnostických výkonů. V současné době tuto péči poskytují všeobecné 
sestry, které mají specializovanou způsobilost v oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii a 
které absolvovaly specializační vzdělávání v oboru Perioperační péče v pediatrii.  

• Ošetřovatelská péče v dětské a dorostové psychiatrii s označením odbornosti specialisty 
„Dětská sestra pro dětskou a dorostovou psychiatrii“. Absolvent specializačního 
vzdělávání v tomto oboru bude schopen poskytovat ošetřovatelskou péči dítěti, které má 
patologické změny psychického stavu. V současné době tuto péči poskytují všeobecné 
sestry, které mají specializovanou způsobilost v oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii 
a které absolvovaly specializační vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v psychiatrii. 

• Ošetřovatelská pediatrická péče v klinických oborech s označením odbornosti specialisty 
„Dětská sestra pro péči v klinických oborech“. Absolvent specializačního vzdělávání 
v tomto oboru bude schopen poskytovat ošetřovatelskou péči dítěti s nemocemi 
kardiovaskulárního systému a cév, s nemocemi dýchacího ústrojí, s hematologickým 
onemocněním, s imunodeficity a alergiemi, s revmatologickým onemocněním, 
s gastroenterologickým onemocněním, s nefrologickým onemocněním, s poruchou 
výživy, metabolismu a vnitřního prostředí, s neurologickým onemocněním, 
s onemocněním diabetes mellitus, s infekčním onemocněním, při náhlých stavech ve 
vnitřním lékařství, apod. Rovněž bude schopen poskytovat ošetřovatelskou péči dítěti 
u vybraných chirurgických onemocnění hrudníku a břicha, v kardiochirurgii, v urologii, 
v neurochirurgii, u vybraných onemocnění hlavy a mozku, v oboru ORL, s onemocněním 
oka, v stomatochirurgii, o dítě po transplantaci, po úrazech pohybového aparátu, o dítě 
s vrozeným a získaným onemocněním pohybového aparátu, s popáleninami a dalšími 
traumaty. 
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• Domácí péče a hospicová péče s označením odbornosti specialisty „Dětská sestra pro 
domácí a hospicovou péči“. Domácí péčí je zdravotní péče poskytovaná ve vlastním 
sociálním prostředí dítěte (tedy přímo v domácím prostředí dítěte nebo v prostředí 
nahrazujícím domácí prostředí dítěte). Hospicovou péčí se rozumí péče poskytovaná ve 
speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového typu nebo ve vlastním 
sociálním prostředí dítěte v terminálním stavu. Absolvent specializačního vzdělávání 
v oboru Domácí péče a hospicová péče v pediatrii bude schopen poskytovat domácí péči 
dlouhodobě nemocnému dítěti, dítěti se zdravotním postižením nebo dítěti, který trpí 
nevyléčitelnou nemocí (v domácím prostředí pacienta nebo v prostředí nahrazujícím 
domácí prostředí pacienta, včetně mobilních hospiců). Absolvent specializačního 
vzdělávání v tomto oboru bude rovněž schopen poskytovat péči nevyléčitelně 
nemocnému dítěti v terminálním stavu ve speciálních lůžkových zdravotnických 
zařízeních hospicového typu.  

• Perfuziologie s označením odbornosti specialisty „Perfuziolog“. Absolvent specializačního 
vzdělávání v tomto oboru bude schopen poskytovat ošetřovatelskou péči související 
s řízením mimotělního oběhu pro dětské pacienty při operacích na otevřeném srdci, 
mechanickou podporou selhávajícího srdce, ochranou myokardu a dlouhodobou 
podporou srdce a plic při selhávání funkce těchto orgánů. 

 
K bodu 3. Porodní asistentka 
 
V oboru specializačního vzdělávání pro porodní asistentky dochází ke změně s tím, že nově 
se bude vzdělávat ve specializačním oboru perioperační péče. Vzhledem k tomu, že 
instrumentování na operačním sále využívá stejných prostředků a vychází ze stejných 
principů, ať jde o dětského či dospělého pacienta nebo ženu při operacích v gynekologii a 
porodnictví bude všeobecná sestra, dětská sestra i porodní asistentka absolvovat jednotný 
společný obor specializačního vzdělávání.  

Specifika perioperační péče o dětského či dospělého pacienta nebo péče o ženy v oblasti 
gynekologie a porodnictví mohou být řešeny certifikovanými kurzy. 

 
K bodům 4. Porodní asistentka a 7. Zdravotnický záchranář  
 
K oborům specializačního vzdělávání stanoveným pro tato dvě povolání se nově doplňuje 
obor Perfuziologie s označením odbornosti specialisty „Perfuziolog“. Rozšíření tohoto oboru 
pro další povolání si vyžádala odborná veřejnost z řad zástupců profesních sdružení 
a odborných společností a z řad poskytovatelů zdravotních služeb. 
 
S poskytováním zdravotní péče o pacienty v souvislosti s mimotělním oběhem při operacích 
na otevřeném srdci, mechanickou podporou selhávajícího srdce, ochranou myokardu 
a dlouhodobou podporou srdce a plic při selhávání funkce těchto orgánů se setkává širší 
okruh zdravotnických pacientů. Proto se možnost specializačního vzdělávání v tomto oboru 
nyní navrhuje pro zdravotnické pracovníky s odbornou způsobilostí k výkonu povolání 
porodní asistentky (pro péči u těhotných žen, žen v šestinedělí a žen s gynekologickým 
onemocněním) a pro zdravotnického záchranáře (pro péči o pacienty na urgentním příjmu, 
na odděleních ARO a JIP).  
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K bodu 5. Zdravotní laborant 
 
U oborů specializačního vzdělávání pro zdravotní laboranty navrhované nařízení vlády ruší 
obor Sexuologie a asistovaná reprodukce s označením odbornosti specialisty „Zdravotní 
laborant pro sexuologii a asistovanou reprodukci“.  
  
Ke zrušení tohoto oboru dochází zejména z důvodu velmi nízkého zájmu o jeho studium. Od 
účinnosti nařízení vlády č. 463/2004 Sb., kterým byl zaveden obor „Sexuologie“ i přes 
nařízení vlády č. 31/2010 Sb., kdy došlo ke změně názvu oboru na „Sexuologie a asistovaná 
reprodukce“ nebylo toto specializační vzdělávání realizováno.  
 
Ministerstvo zdravotnictví navrhuje zrušení tohoto oboru na základě podnětu Asociace 
reprodukční embryologie za souhlasu Česká asociace zdravotních laborantů. Ze strany 
odborné veřejnosti je namítáno, že zdravotním laborantům pro sexuologii a asistovanou 
reprodukci byly svěřeny téměř stejné činnosti jako klinickému embryologovi (označení 
odbornosti specialisty - zdravotnický pracovník s odbornou způsobilostí k výkonu povolání 
odborného pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků, který 
absolvoval specializační vzdělání v oboru Klinická embryologie). 
  
Rovněž podle pravidel Evropské společnosti pro lidskou reprodukci a embryologii (ESHRE) 
je s lidskými embryi oprávněn nakládat pouze embryolog, což je z hlediska odborné a etické 
náročnosti samozřejmé. Vyšetření spermiogramů a kryokonzervaci spermií bude zdravotní 
laborant provádět pod odborným dohledem klinického embryologa.  
 
Ostatní obory specializačního vzdělávání zůstávají beze změny.  
 
K  bodu 6. Zubní technik 
 
Navrhovaným nařízením vlády se nyní ruší obor specializačního vzdělávání Ortodoncie 
s označením odbornosti specialisty „Zubní technik pro ortodoncii“. 
 
Získávání znalostí o nových materiálech a postupech v oblasti ortodoncie je pro zubní 
techniky pružnější, rychlejší a finančně přijatelné jinou formou celoživotního vzdělávání 
stanovenou zákonem č. 96/2004 Sb. (ustanovení § 54). Specializační vzdělávání nebylo 
realizováno. Naopak praxe ukazuje, že pro samostatnou činnost zubního technika v oblasti 
ortodoncie je odborná způsobilost a vzdělávání formou certifikovaných kurzů (kterými se 
získají novější poznatky o nových metodách a zejména novinkách v používaných 
materiálech rychleji a pružněji) zcela postačuje. 
 
K  bodu 8. Nutriční terapeut 
 
V případě oborů specializačního vzdělávání pro povolání nutriční terapeut je nyní 
navrhováno sloučení oboru Výživa dospělých s označením odbornosti specialisty „Nutriční 
terapeut pro výživu dospělých“ a oboru Výživa dětí s označením odbornosti specialisty 
„Nutriční terapeut pro výživu dětí“ do jednoho oboru s názvem Výživa dospělých a dětí 
s označením odbornosti specialisty „Klinický nutriční terapeut“.     
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Samostatný obor Výživa dětí nebyl nikdy realizován pro malý počet zájemců. Praxe ukázala, 
že není přínosné rozdělit specializaci v oboru nutriční terapeut z důvodu malého počtu 
zdravotnických zařízení, ve kterých se léčí pouze dětský pacient. Pro praxi bude větší 
výhodou zastupitelnost nutričních terapeutů s potenciálem využití těchto odborníků pro 
specializovanou nutriční péči i v malých zdravotnických zařízeních, případně i v zařízeních 
sociálních služeb poskytujících pobytové sociální služby. Výživa dětských pacientů má svá 
specifika, ale velká část odborných znalostí a pracovních postupů se prolíná napříč celým 
oborem bez rozlišení věku. 
 
K  bodu 8. Biomedicínský technik 
 
Navrhované nařízení vlády ruší pro biomedicínského technika obor specializačního 
vzdělávání Klinická technika s označením odbornosti specialisty „Klinický technik“.  
 
Specializační vzdělávání v tomto oboru bylo upraveno v roce 2004 nařízením vlády 
č. 463/2004 Sb. Praxe ukázala, že toto specializační vzdělávání není potřeba. Nikdy ani 
nebyl vypracován vzdělávací program pro tento obor a ani žádné zařízení dosud nepožádalo 
o akreditaci pro toto vzdělávání. Nebyla ani podána žádná žádost o zařazení do tohoto oboru 
specializačního vzdělávání. V oblasti biomedicíny funguje navazující kvalifikační struktura 
biomedicínský technik – biomedicínský inženýr – klinický inženýr a tato struktura dává smysl. 
Pokud by studium bylo realizováno, způsobilo by to značné nejasnosti v kompetencích 
klinických techniků, biomedicínských inženýrů a klinických inženýrů.  
 
U oboru Perfuziologie se mění označení odbornosti specialisty z označení „Klinický technik 
pro perfuziologii“ na označení „Perfuziolog“. Protože jde o jeden obor specializačního 
vzdělávání s totožnou náplní pro jeho uchazeče (všeobecné sestry, biomedicínské techniky 
a biomedicínské inženýry), je žádoucí, aby absolventi tohoto studia byli označováni jednotně. 
Navrhované označení se týká označení specialistů a nejde o změnu názvu povolání či 
získání odborné způsobilosti. Ta zůstává zachována a půjde o biomedicínského technika se 
specializovanou způsobilostí v oboru Perfuziologie s označením odbornosti specialisty 
Perfuziolog. 
 
K bodu 9. Psycholog ve zdravotnictví 
 
Předkládaná novela nařízení vlády navrhuje specializační vzdělávání pro zdravotnického 
pracovníka s odbornou způsobilostí k výkonu povolání psychologa ve zdravotnictví je 
v předkládaném návrhu nově stanoveno specializační vzdělávání v oboru Psychoterapie 
s označením odbornosti specialisty „Psychoterapeut“.  
 
Psychoterapeutická péče představuje léčbu psychologickými prostředky a z tohoto důvodu 
patří jednoznačně do zdravotnictví. Současný systém vzdělávání v psychoterapii je funkční a 
je v gesci České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP. V praxi je psychoterapie 
poskytována kompetentně, ale právně se dlouhodobě potýká s mnoha nejasnostmi. 
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K bodu 10. Logoped ve zdravotnictví 
 
Jde o legislativně-technickou úpravu, která reflektuje změny dané zákonem č. 201/2017 Sb., 
který novelizoval zákon č. 96/2004 Sb. Ustanovení § 23 zákona zakotvilo nové nelékařské 
zdravotnické povolání logoped ve zdravotnictví a upravuje podmínky získání odborné 
způsobilosti pro výkon povolání Logopeda ve zdravotnictví.  
V návaznosti na tuto změnu v zákoně dochází ke sjednocení názvu povolání, které je 
stanoveno pro vstup do specializačního vzdělávání v oboru Klinická logopedie. 
 
K bodu 11. Fyzioterapeut 
 
Současná úprava oborů specializačního vzdělávání pro fyzioterapeuty stanovuje celkem 
5 oborů. Nyní navrhovaná úprava ruší 4 z nich, a to konkrétně obory: 
• Fyzioterapie v neurologii,  
• Fyzioterapie ve vnitřním lékařství,  
• Fyzioterapie v chirurgických oborech a traumatologii, a 
• Fyzioterapie v neonatologii a pediatrii. 

 
Úzké obory specializačního vzdělávání, členěné dle jednotlivých klinických oborů, nenašly 
v praxi do současné doby uplatnění. Kompetence pro tyto specialisty v podstatě kopírují 
kompetence odborného fyzioterapeuta (označení specialisty po absolvování specializačního 
vzdělávání v oboru aplikovaná fyzioterapie) a vzhledem k současnému stavu ani nelze 
vyčlenit jiné výkony a personální zabezpečení na tyto specializace. Koncipované 
specializační vzdělávání je drahé, časově náročné a pro praxi nepřínosné a neefektivní.  
Vzdělání v jednotlivých klinických oborech bude koncipováno jako nástavbové po získání 
specializované způsobilosti v oboru aplikovaná fyzioterapie a bude uskutečňováno formou 
certifikovaných kurzů, které prohlubují získanou specializovanou způsobilost. 
 
K  bodu 12. Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých 
přípravků 
 
Z oborů specializačního vzdělávání pro odborného pracovníka v laboratorních metodách 
a v přípravě léčivých přípravků se navrhuje zrušit obor Nukleární medicína s označením 
odbornosti specialisty „Bioanalytik pro nukleární medicínu“.  
 
Specializační vzdělávání v tomto oboru bylo upraveno v roce 2004 nařízením vlády 
č. 463/2004 Sb. Praxe ukázala, že toto specializační vzdělávání není potřeba. Akreditaci pro 
specializační vzdělávání v tomto má jen Fakultní nemocnice Hradec Králové, a to pouze pro 
praktickou část. Na teoretickou část specializačního vzdělávání v tomto oboru není 
akreditováno žádné zařízení.  
 
Původně byla některá vyšetření prováděna především pomocí imunoanalytických metod 
využívajících tzv. „radioindikátory“, tedy otevřené zdroje ionizujícího záření. V posledních 
dvou desetiletích však došlo k významným změnám v praktickém provádění 
imunoanalytických vyšetření, především díky přechodu k neradioaktivním variantám těchto 
metod. Dnes se již v naprosté většině využívají metody založené na neizotopovém principu 
detekce. Praktickým důsledkem této skutečnosti je fakt, že postupně docházelo k rušení 
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laboratoří na pracovištích nukleární medicíny, nebo jejich přechodu na pracoviště klinické 
biochemie resp. konsolidovaných laboratoří.  
 
K bodu 13. Biomedicínský inženýr 
 
U oboru Perfuziologie se mění označení odbornosti specialisty z označení Klinický inženýr 
pro perfuziologii na označení Perfuziolog. Protože jde o jeden obor specializačního 
vzdělávání s totožnou náplní pro jeho uchazeče (všeobecné sestry, biomedicínské techniky 
a biomedicínské inženýry), je žádoucí, aby absolventi tohoto studia byli označováni jednotně. 
Navrhované označení se týká označení specialistů a nejde o změnu názvu povolání či 
získání odborné způsobilosti. Ta zůstává zachována a půjde o biomedicínského inženýra se 
specializovanou způsobilostí v oboru Perfuziologie s označením odbornosti specialisty 
Perfuziolog. 
 
K bodu 14. Zrakový terapeut  
 
Předkládaná novela nařízení vlády navrhuje specializační vzdělávání pro zrakového 
terapeuta v oboru Klinická zraková terapie s označením odbornosti specialisty „Klinický 
zrakový terapeut“. 
  
Návrh této úpravy nařízení vlády reflektuje novelu zákona č. 96/2004 Sb. z roku 2008, 
provedenou zákonem č. 189/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání 
odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie 
a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony.  
 
Uvedená novela stanovila regulaci poskytování diagnostické, léčebné, rehabilitační, 
preventivní, posudkové a dispenzární péče v oboru zraková terapie. Tato péče je zákonem 
určena zdravotnickým pracovníkům s odbornou způsobilostí k výkonu povolání zrakový 
terapeut podle ustanovení § 23a zákona č. 96/2004 Sb. Toto ustanovení bylo do zákona 
vloženo do hlavy II díl 2 „Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu zdravotnického povolání 
bez odborného dohledu po získání odborné a specializované způsobilosti"; z ustanovení tedy 
vyplývá předpoklad získání specializované způsobilosti. Na tuto skutečnost však dosud 
nařízení vlády nereagovalo. 
   
V současné době byl výkon povolání zrakového terapeuta bez odborného dohledu ošetřen 
přechodnými ustanoveními zákona č. 96/2004 Sb., nicméně do budoucna současné znění 
nařízení vlády možnost specializace pro zrakové terapeuty nestanovuje. Zavedením 
specializačního vzdělávání pro zrakové terapeuty se sjednotí zákonné podmínky získávání 
způsobilosti k výkonu povolání zrakového terapeuta bez odborného dohledu. 
 
K  bodu 14. Adiktolog 
 
Zpracovaný návrh nařízení vlády nově zavádí možnost specializačního vzdělávání pro 
povolání adiktologa v oboru klinická adiktologie s označením odbornosti specialisty „klinický 
adiktolog“.  
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Možnost specializačního vzdělávání v oblasti závislostí je vyžadována 
zejména celospolečenskou situací a rostoucím trendem počtu obyvatelstva s různými 
závislostmi.  Tento návrh je podporován Odborem protidrogové politiky Úřadu vlády ČR. 
 
K článku II Přechodná ustanovení  
 
Navržená přechodná ustanovení upravují v souladu s obecnými právními principy vztah nové 
právní úpravy k právní úpravě dosavadní, jakož i k právním vztahům podle ní vzniklým.  
 
K bodu 1 
Přechodné ustanovení řeší situaci zdravotnických pracovníků, kterým byla specializovaná 
způsobilost v oborech Komunitní ošetřovatelská péče, Sexuologie a asistovaná reprodukce, 
ortodoncie, Výživa dospělých, Výživa dětí, Klinická technika, Nukleární medicína, 
Fyzioterapie v neurologii, Fyzioterapie ve vnitřním lékařství, Fyzioterapie v chirurgických 
oborech a traumatologii a v oboru Fyzioterapie v neonatologii a Pediatrii přiznána či uznána 
nebo kteří absolvovali specializační vzdělávání v těchto oborech. Specializovaná způsobilost 
získaná v uvedených oborech podle nařízení vlády č. 31/2010 Sb., ve znění účinném přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení zůstává nedotčena.  
 
K bodu 2 
Přechodné ustanovení v bodu 2 řeší situaci zařazování zdravotnických pracovníků do oborů 
specializačního vzdělávání, které se navrhuje zrušit (obory: Komunitní ošetřovatelská péče, 
Sexuologie a asistovaná reprodukce, Ortodoncie, Výživa dospělých, Výživa dětí, Nukleární 
medicína, Fyzioterapie v neurologii, Fyzioterapie ve vnitřním lékařství, Fyzioterapie 
v chirurgických oborech a traumatologii a do oboru Fyzioterapie v neonatologii a pediatrii). 
Do těchto oborů lze zařadit uchazeče, kteří podali žádost o zařazení do oboru 
specializačního studia před nabytím účinnosti tohoto nařízení. Jen těmto uchazečům bude 
možné zajistit zahájení studia i jeho dokončení.  
 
Specializační vzdělávání v oborech Sexuologie a asistovaná reprodukce, Ortodoncie, Výživa 
dětí a v oboru Klinická technika nelze realizovat, protože není akreditované zařízení, které by 
specializační vzdělávání uskutečňovalo.  
 
K bodu 3 
Ustanovení bodu 3 řeší případy uchazečů o studium specializačního vzdělávání v oboru 
Komunitní ošetřovatelská péče, Výživa dospělých, Nukleární medicína, kteří již byli do studia 
zařazeni nebo již studium v daném oboru zahájili, a to v době před nabytím účinnosti tohoto 
nařízení. Těmto uchazečům nebo již studentům bude ukončení studia umožněno. Takto 
získaná specializovaná způsobilost zůstane nedotčena.  
 
K bodu 4 
V souvislosti s návrhem na změnu označení odbornosti specialisty v oboru specializačního 
vzdělávání Perfuziologie řeší bod 4 případy, kdy zdravotnický pracovník, který získal 
specializovanou způsobilost s označením odbornosti specialisty Sestra pro klinickou 
perfuziologii, Klinický technik pro perfuziologii a Klinický inženýr pro perfuziologii podle 
nařízení vlády č. 31/2010 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
nařízení. Dle navrhovaných přechodných ustanovení bude tento zdravotnický pracovník - 
specialista považován za zdravotnického pracovníka se specializovanou způsobilostí v oboru 
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Perfuziologie s označením odbornosti specialisty Perfuziolog podle nařízení vlády č. 31/2010 
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.  
 
K bodu 5 
V souvislosti s návrhem na sjednocení obsahu vzdělávání a označení oboru specializačního 
oboru perioperační péče určeném pro porodní asistentku, řeší přechodné ustanovení situaci, 
kdy Porodní asistentka absolvovala obor specializačního vzdělávání Perioperační péče 
v gynekologii a porodnictví. Vzhledem k tomu, že instrumentování na operačním sále 
využívá stejných prostředků a vychází ze stejných principů, ať jde o dětského či dospělého 
pacienta nebo ženu při operacích v gynekologii a porodnictví bude všeobecná sestra, dětská 
sestra i porodní asistentka absolvovat jednotný obor specializačního vzdělávání.  

Vzdělávací program specializačního studia tak může být jednotný a společný. Specifika 
perioperační péče o dětského či dospělého pacienta nebo péče o ženy v oblasti gynekologie 
a porodnictví mohou být řešeny certifikovanými kurzy. 

Vytvoření jednotného specializačního vzdělávacího programu tak přispěje k větší flexibilitě 
sester působících v oblasti perioperační péče, což by při jejich současném nedostatku 
výrazně přispělo k udržení provozu chirurgických oborů. 

K článku III 
 
Účinnost 
Navrhuje se, aby nařízení vlády nabylo účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení. Delší 
legisvakanční lhůta není s ohledem na účinnost novely zákona č. 96/2004 Sb., provedenou 
zákonem č. 201/2017 Sb., tj. dnem 1. 9. 2017, žádoucí.  
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAZNFSK4G)




