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VI. 
VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 
Návrh nařízení vlády, 

kterým se mění nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se 
specializovanou způsobilostí 

 (Podle čl. 16 odst. 5 Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zdravotnictví  

dne 27. 4. 2018, s termínem přijímání připomínek  do 22. 5. 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce) 

  
Připomínkové místo 
 

 
Novelizační 
bod, 
ustanovení 
charakter 
připomínky 

 
Znění připomínky 
 
 

Vyhodnocení připomínky 
 

    

Úřad vlády – vedoucí úřadu 
vlády  

   

 
 

Zásadní Zásadní připomínka: 
§ 1, příloha č. 1) Všeobecná sestra  
VŠEOBECNÁ SESTRA Zásadní nesouhlas se 
zrušením specializačního vzdělávání v oboru 
Ošetřovatelská péče v pediatrii pro Všeobecné sestry. 
V současné době je v praxi stále velké množství 
Všeobecných sester zařazených na pracovištích 
dětského věku, které nemají specializovanou 
způsobilost. Tak, aby bylo možné tyto sestry s praxí a 
se zkušenostmi přesunout na oddělení, kde je 
poskytována ošetřovatelská péče o děti do tří let 

NEAKCEPTOVÁNO - VYSVĚTLENÍ 
Návaznost předchozího specializačního 
vzdělávání pro všeobecné sestry na 
nastupující kvalifikační vzdělávání dětských 
sester je legislativně zajištěno.  
 
Je řešeno již přechodným ustanovením 
k zákonu č. 201/2017 Sb., který novelizoval 
zákon č. 96/2004 Sb. (viz např. čl. II 
přechodná ustanovení bod 2) 
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věku, měla by i nadále existovat možnost, aby si tyto 
sestry a sestry, které budou ještě v následujících 
nejméně 4 - 5 letech nastupovat do praxe (než se 
rozběhne kvalifikační studium Dětská sestra na VŠ a 
VOŠ, ale i poté) mohly doplnit specializovanou 
způsobilost k výkonu činností pro pracoviště 
dětského věku. 

„2. Do specializačního vzdělávání v oboru 
Ošetřovatelská péče v pediatrii lze 
zařazovat uchazeče o vzdělávání podle 
zákona č. 96/2004 Sb., ve znění účinném 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, 
do 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona. Zdravotnický pracovník zařazený 
do specializačního vzdělávání v oboru 
Ošetřovatelská péče v pediatrii dokončí 
vzdělání podle zákona č. 96/2004 Sb., ve 
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona.“.  
A dále čl. II přechodná ustanovení 
k zákonu č. 201/2017 Sb., který novelizoval 
zákon č. 96/2004 Sb. bod 1 v souvislosti  
s bodem 4: 
„1. Zdravotnický pracovník, který získal 
specializovanou způsobilost v oboru 
Ošetřovatelská péče v pediatrii atestační 
zkouškou nebo absolvováním dvouletého 
akreditovaného zdravotnického 
magisterského studia ve studijních 
programech a studijních oborech 
Ošetřovatelská péče v pediatrii nebo 
kterému byla specializovaná způsobilost v 
tomto oboru přiznána nebo uznána podle 
zákona č. 96/2004 Sb., ve znění účinném 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, 
je považován za zdravotnického pracovníka 
se specializovanou způsobilostí v oboru 
ošetřovatelská péče v pediatrii. 
  4. Specializovaná způsobilost v 
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oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii se 
získává absolvováním nejméně dvouletého 
akreditovaného zdravotnického 
magisterského studia ve studijních 
programech a studijních oborech 
Ošetřovatelská péče v pediatrii, pokud bude 
studium prvního ročníku zahájeno 
nejpozději v akademickém roce 
2019/2020.“ 

 Doporučující Připomínka: 
Příloha č. 1, bod 1a. Dětská sestra, bod 2. Porodní 
asistentka 
DĚTSKÁ SESTRA A PORODNÍ ASISTENTKA 
Doporučuji upravit názvy oborů specializačního 
vzdělávání (a návazně i vzdělávací programy) 
v oblasti perioperační péče. U povolání Dětská sestra 
a Porodní asistentka navrhuji z názvu specializačního 
vzdělávání odstranit výraz „v pediatrii“ a „v 
gynekologii a v porodnictví“. Základní principy 
perioperační péče jsou stejné bez rozdílu věku nebo 
pohlaví pacientů. Vytvoření jednotného 
specializačního vzdělávacího programu by přispělo 
k větší flexibilitě perioperačních sester, což by při 
jejich současném nedostatku výrazně přispělo 
k udržení provozu chirurgických oborů 
v nemocnicích. Specifické činnosti v oblasti 
perioperační péče v gynekologii a porodnictví a 
v pediatrii, které budou nad rámec standardního 
specializačního vzdělávacího programu, mohou být 
řešeny certifikovanými kurzy. Obor Perfuziologie má 
také jednotný název a zřejmě bude mít i stejný obsah 
vzdělávacího programu pro Všeobecné sestry, Dětské 
sestry, Porodní asistentky a další zdravotnické profese. 

AKCEPTOVÁNO 
Obor specializačního vzdělávání (i jeho 
vzdělávací program) bude sjednocen. Obor 
bude nazván „perioperační péče“, tak jak je 
uvedeno u specializace pro všeobecnou 
sestru.  
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. 
Vzdělávací program specializačního studia 
může být jednotný a společný. Specifika 
perioperační péče o dětského či dospělého 
pacienta nebo ženy mohou být řešeny 
certifikovanými kurzy. 

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



 4 

  Závěr 
Navrhuji vrácení oboru specializačního vzdělávání 
Ošetřovatelská péče v pediatrii pro Všeobecné sestry. 
Novela zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských 
zdravotnických povoláních sice zavedla samostatné 
povolání Dětská sestra, ale absolventky prvních 
ročníků budou k dispozici nejdříve za čtyři roky (a to 
je velmi optimistický předpoklad). V současné době 
tedy zdravotnickým zařízením nezbývá nic jiného, než 
na pracoviště dětského věku zařazovat všeobecné 
sestry a ty by měly mít možnost si specializovanou 
způsobilost v péči o dětské pacienty doplnit (nemluvě 
o tom, že již nyní je všeobecných sester na dětských 
pracovištích celá řada - specializaci nemají a čekají na 
ní). Zrušením specializačního vzdělávání v oboru 
Ošetřovatelská péče v pediatrii pro všeobecné sestry 
tak, jak je uvedeno v návrhu, by bylo významným 
způsobem narušeno poskytování ošetřovatelské péče 
o dětské pacienty, protože následující min. 4 roky 
nebude k dispozici žádná absolventka, která by 
takovou péči mohla dlouhodobě poskytovat a tak 
nebudou obsazena ani místa, která se uvolní 
odchodem stávajících dětských sester do důchodu, na 
MD, RD apod. 

Vysvětleno v odůvodnění k připomínce 
k příloze č. 1 položka 1 všeobecná sestra.  

Ministerstva     

Ministerstvo vnitra    

  Zásadní připomínka: 
K čl. II bodu 4 – k přechodným ustanovením:  
 Domníváme se, že změna označení odbornosti 
provedená bodem 4 by neměla být uvedena 
v přechodných ustanoveních, nýbrž v příloze č. 2 

VYSVĚTLENÍ – připomínkové místo po 
vysvětlení změnilo připomínku na 
doporučující. 
Tabulka v příloze č. 2 plní de facto funkci 
přechodného ustanovení a měla zásadní 
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novelizovaného nařízení vlády obsahující převedení 
specializací podle dřívějších právních předpisů na 
obory specializačního vzdělávání uvedené v příloze č. 
1 k tomuto nařízení a označení odbornosti specialistů. 
Navrhujeme proto předpis v tomto směru upravit. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní.      

význam zejména při změnách navazujících 
na vydání zákona č. 96/2004 Sb. navazující 
na úpravu regulovaných povolání 
v souvislosti se vstupem ČR do EU.  
Vzhledem k tomu, že se také v určitých 
případech nejedná jen o změnu označení 
odbornosti, ale i o stanovení podmínek pro 
dokončení studia, máme za to, že 
komplexní úprava změn v rámci 
přechodných ustanovení je srozumitelná a 
přehledná. 

Ministerstvo zahraničních věcí    

 
   K výše uvedenému legislativnímu návrhu nemám 

z hlediska působnosti Ministerstva zahraničních věcí 
připomínky. 
Nad rámec samotného návrhu pak pouze upozorňuji, 
že v souladu s čl. 59 odst. 1 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o 
uznávání odborných kvalifikací, ve znění směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU, 
bude třeba změnu nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o 
oborech specializačního vzdělávání a označení 
odbornosti zdravotnických pracovníků se 
specializovanou způsobilostí oznámit Evropské 
komisi. 

VYSVĚTLENÍ  
Dle čl. 59 odst. 1 mají členské státy oznámit 
seznam povolení, která na svém území 
regulují a seznam činností, u každého 
regulovaného povolání. Nařízením vlády 
nejsou zaváděny nová povolání. Regulaci 
povolání upravuje zákon č. 96/2004 Sb., 
nikoliv toto nařízení vlády. 

Další připomínková místa    

Hlavní město Praha     

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



 6 

  K názvu 
Za slova „č. 31/2010 Sb.“ vložit čárku (čl. 61 
odst. 1 Legislativních pravidel vlády). 

AKCEPTOVÁNO 

  K bodu 12 
Vypustit slova „za položku 19“ (čl. 58 odst. 4 
Legislativních pravidel vlády). 

AKCEPTOVÁNO 

Unie zaměstnavatelských 
svazů 

   

  Konkrétní připomínky 
1.  
K návrhu nařízení vlády – čl. I, novelizační bod č. 
12, položka 21. Adiktolog. V textu je uvedeno 
chybné označení odbornosti specialistů „Klinická 
adiktologie“, má být „Klinický adiktolog“. 

tato připomínka je doporučující 

AKCEPTOVÁNO 

  2.  
K návrhu nařízení vlády – čl.II, bod 2. 
Navrhujeme opravit chybu na „…stanovených 
nařízením vlády č. 31/2010 Sb.,…“.  

tato připomínka je doporučující 

AKCEPTOVÁNO 

  3.  
K platnému znění s vyznačením navrhovaných 
změn. 

− V  položce 2. Porodní asistentka, řádek 4 
je chybné označení odbornosti specialistů, 
má být  „Perfuziolog“. 

− V  položce 11. Psycholog ve zdravotnictví 
je chybné označení sloupce „Pořadí“, má 

AKCEPTOVÁNO 
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být  „Bod“. 
− V  položce 21. Adiktolog je chybné 

označení odbornosti specialistů „Klinická 
adiktologie“, má být „Klinický 
adiktolog“. 

tato připomínka je doporučující 
Svaz průmyslu a dopravy 
České republiky 

   

 Zásadní K čl. I – k Příloze č. 1 nařízení vlády č. 31/2010 
Sb. 
Považujeme za naprosto zbytečné převádět 
zvláštní způsobilost sestry pro péči o chronické 
rány do specializované působnosti. 
Odůvodnění: 
Tímto krokem by zbytečně vznikla další 
specializace a došlo by k prodloužení odborného 
růstu sester. Těchto zdravotníků bude již co 
nejdříve potřeba hodně a může se stát, že 
v důsledku tohoto opatření jich za pár let bude 
opět nedostatek a k jeho pokrytí bude zase 
potřeba hledat náhradní způsob. Zase zvláštní 
způsobilostí? 
Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO. 
Rychlejší se jeví oblast hojení ran realizovat 
formou certifikovaných kurzů. Tato 
problematika také bude součástí 
specializačního vzdělávání Ošetřovatelská 
péče v geriatrii nebo Ošetřovatelská domácí 
a hospicová péče. 

 
V Praze dne              května 2018                                                                                                         Podpis 
Vypracoval:              Mgr. Jana Patková 
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