
         

         IV. 

 

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 

Návrh vyhlášky o stanovení činností, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu a bez odborného dozoru na základě odborné 

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

zdravotnictví  

dne 31. 8. 2018, s termínem pro přijímání připomínek  do 14. 9. 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce) 

  

Připomínkové místo 

 

 

Novelizační 

bod, 

ustanovení 

charakter 

připomínky 

 

 

Znění připomínky 

 

 

Vyhodnocení připomínky 

 

Ministerstva    

Ministerstvo pro místní rozvoj    

 doporučující 

 

Doporučujeme v úvodní větě návrhu vyhlášky 

nahradit číslo „201/2017“ číslem „67/2017“. 
AKCEPTOVÁNO 

 opraveno 

Ministerstvo průmyslu a 

obchodu 
   

 
doporučující  

 

Doporučujeme na konci úvodní věty vyhlášky 

zrušit slovo „zákona“. 
AKCEPTOVÁNO JINAK  

Úvodní věta zní: 

„Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 

§ 37 odst. 1 písm. j) a k provedení § 4  

odst. 3 věty první zákona č. 95/2004 Sb.,  
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o podmínkách získávání a uznávání 

odborné způsobilosti a specializované 

způsobilosti k výkonu zdravotnického 

povolání lékaře, zubního lékaře a 

farmaceuta, ve znění zákona č. 67/2017 

Sb.:“. 

Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy 
   

 
doporučující K Předkládací zprávě: Doporučujeme použít 

terminologie v souladu se zákonem o vysokých 

školách a nahradit tak ve druhé větě třetího 

odstavce slova „akreditovaného zdravotnického 

magisterského studia programu“ slovy „studia v 

magisterském studijním programu“. 

NEAKCEPTOVÁNO 

VYSVĚTLENO 

V návrhu vyhlášky je použit pojem uvedený 

v zákoně č. 95/2004 Sb., k jehož provedení 

je vyhláška určena.  

 
doporučující K materiálu, úvodní věta: Vzhledem ke 

skutečnosti, že ustanovení obsažené v předmětné 

úvodní větě bylo novelizováno zákonem č. 

67/2017 Sb. a nikoli zákonem č. 201/2017 Sb., 

což potvrzuje i Předkládací zpráva a Odůvodnění, 

doporučujeme text „č. 201/2017 Sb.“ nahradit 

textem „č. 67/2017 Sb.“. 

AKCEPTOVÁNO 

 Opraveno. 

Ministerstvo vnitra 

 
   

 

 
doporučující 

 K § 1 odst. 1 písm. c): 

 Navrhujeme, aby alespoň v odůvodnění 

návrhu byl konkretizován obsah nově nabyté 

kompetence, neboť z návrhu není zřejmé, co 

„práce“ s informačním systémem poskytovatele 

VYSVĚTLENO 

Smyslem ustanovení je výslovně 

deklarovat, že lékař smí pracovat 

s nemocničním informačním systémem, tj. 
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zdravotních služeb obnáší, zejména pak v 

kontextu s následujícím písmenem d) je toto 

oprávnění nejasné. Otázkou také je, zda je 

nezbytné tuto činnost normovat prováděcím 

právním předpisem. 

 

vyhledávat v něm a zadávat do něj 

informace a data. Informační systém 

poskytovatele zdravotních služeb obsahuje i 

další informace, než data vztahující se 

 ke zdravotnické dokumentaci konkrétního 

pacienta, proto toto ustanovení nijak 

nekoliduje s ustanovením písmena d). 

 
doporučující 

 

 Připomínky legislativně technické a 

formálního charakteru: 

 

K úvodní větě: 

 Doporučujeme úvodní větu návrhu uvést 

do souladu s čl. 67 Legislativních pravidel vlády 

a zavést legislativní zkratku „zákon“. 

 

AKCEPTOVÁNO JINAK 

Zavádět legislativní zkratku není 

odůvodněné. V dalším textu již není na 

uvedený zákon odkazováno.  

 

Úvodní věta zní: 

„Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 

§ 37 odst. 1 písm. j) a k provedení § 4 odst. 

3 věty první zákona 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 zákona č. 67/2017 

Sb.:“. 

 
doporučující 

 

K § 1 odst. 1 písm. g): 

 Za účelem odstranění případných 

praktických problémů navrhujeme za slova 

„zdravotnické prostředky“ doplnit slovo 

NEAKCEPTOVÁNO - VYSVĚTLENO 

Zdravotnický prostředek je právní pojem 

definovaný zákonem č. 268/2014 Sb.,  
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„indikované“. o zdravotnických prostředcích a o změně 

zákona č. 634/2004 Sb., o správních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a 

léčivý přípravek je pojem definovaný 

zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a 

 o změnách některých souvisejících zákonů 

(zákon o léčivech).  

Termín „indikace“ je běžně používán 

v právních předpisech. Indikace je 

samostatná činnost lékaře, jejímž 

výsledkem, na základě odborného 

zhodnocení zdravotního stavu pacienta, je 

stanovení „individuálního léčebného 

postupu“ (viz § 3 zákona č. 372/2011 Sb.), 

jehož součástí může být i předepsání 

léčivého přípravku nebo zdravotnického 

prostředku.  

 
doporučující 

 

K odůvodnění: 

 Zvláštní část odůvodnění pokládáme za 

nedostatečnou, neboť neobsahuje odůvodnění 

jednotlivých ustanovení, vysvětlení jejich účelu a 

nezbytnosti tak, jak požaduje čl. 16 odst. 4 

Legislativních pravidel vlády. Doporučujeme ji 

proto upravit. 

VYSVĚTLENO 

Jak je uvedeno v odůvodnění, byly 

navrhované kompetence diskutovány 

s lékařskými fakultami, odbornými 

společnostmi i poskytovateli zdravotních 

služeb. Detailnější odůvodnění jednotlivých 

kompetencí by mělo povahu rozsáhlých 

odborných studií. 

Účelem navrhované vyhlášky je stanovit 
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činnosti, které školenec -  lékař s odbornou 

způsobilostí - má umět a může vykonávat 

již na základě úspěšně absolvovaného 

magisterského studia v oboru všeobecné 

lékařství (viz § 4 odst. 3 zákona č. 95/2004 

Sb.).  

Ministerstvo zemědělství    

 

 

doporučující 

 

1. Obecně 

Doporučujeme text navrhované vyhlášky upravit 

v souladu s čl. 40 odst. 4 Legislativních pravidel 

vlády: 

„(4) Cizích slov lze použít jen výjimečně, jsou-li 

součástí užívané právní terminologie, nebo 

užívá-li se jich běžně v jazyce upravovaného 

oboru  

a nelze je dost vhodně nahradit českým 

pojmem.“. 

 

Doporučujeme v § 1 písm. h) spojení 

„indikované lékařem“ nahradit slovy 

„předepsané lékařem“ a v § 1 písm. o) spojení 

„indikovat pacienta“ nahradit slovy „odeslat 

pacienta“. 

VYSVĚTLENO 

 

Indikace je termín, který se běžně vyskytuje 

v právních předpisech a není synonymem 

pro předepsání léčiva.  

Indikace je stanovení individuálního 

léčebného postupu (viz § 3 zákona 

č. 372/2011 Sb.) a jeho naplněním může být 

i preskripce, tj. předepsání léčivého 

přípravku nebo zdravotnického prostředku.  

Písmeno o) je z návrhu vypuštěno.   

 doporučující 

 

2. Doporučujeme odstranit označení odstavce 1, 

protože § 1 již další odstavce neobsahuje. 

 

AKCEPTOVÁNO 
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ÚVČR - VÚV    

 zásadní  Zásadní připomínky (MUDr. Holcát): 

1) Úprava znění: §1 odst. 1: “Lékař může po 

získání odborné způsobilosti bez odborného 

dohledu a bez odborného dozoru v rámci 

poskytování zdravotních služeb 

a) provádět komplexní vyšetření pacienta, 

opakované komplexní vyšetření pacienta, cílené 

vyšetření pacienta a kontrolní vyšetření pacienta, 

zahrnující také získání anamnézy a fyzikální 

vyšetření, avšak bez provedení diagnostické 

rozvahy a závěru, bez učinění rozhodnutí o 

dalším diagnostickém postupu, včetně vyžádání 

dalších klinických, laboratorních nebo 

zobrazovacích vyšetření, a bez učinění 

rozhodnutí dalším léčebném postupu, provádět 

komplexní vyšetření pacienta zahrnující také 

odběr anamnézy a fyzikální vyšetření, bez 

samostatného rozhodování o dalším léčebném 

postupu,“ 

 

Zdůvodnění: 

Výše uvedený bod je formulován velmi 

nešťastně, doporučuji znění návrhu, doplněného o 

nemožnost samostatně rozhodovat o léčbě. 

Pozn.:1/ praxi plně vyhovuje formulace 

„provádět vyšetření pacienta“  

2/ původní text nesmyslně zakazuje provádět 

diagnostické rozvahy, nový lékař absolvent 

naopak tyto rozvahy provádět musí! Je to jedním 

ze základních principů medicíny. 

AKCEPTOVÁNO 

Obdobnou připomínku uplatnila také 

Asociace děkanů lékařských fakult.  

 

Na základě projednání se zástupci Asociace 

lékařských fakult text písmene a) zní takto: 

 

„a) provádět klinické vyšetření pacienta 

zahrnující také získání anamnézy a 

fyzikální vyšetření pacienta bez 

samostatného rozhodování o dalším 

léčebném postupu“. 
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3/ předposlední věta je v kontradikci k písm. o), 

nejasná formulace, která zde lékaři zdánlivě 

zakazuje možnost indikování základních 

laboratorních vyšetření 

 zásadní 2) Úprava znění: §1 odst. 1 písm. (g) 

„předepisovat léčivé přípravky a zdravotnické 

prostředky na základě diagnózy stanovené 

indikace provedené lékařem se specializovanou 

způsobilostí,“ 

Pozn.: Léky se nepředepisují na základě samotné 

diagnózy nýbrž na základě indikace 

NEAKCEPTOVÁNO 

 

Obdobná připomínka byla uplatněna 

Asociací děkanů lékařských fakult.  

 

Na jednání se zástupci České lékařské 

komory a Asociace děkanů lékařských 

fakult bylo dohodnuto, že původní 

formulace „předepisovat léčivé přípravky a 

zdravotnické prostředky na základě 

diagnózy stanovené lékařem se 

specializovanou způsobilostí“ lépe 

odpovídá záměru umožnit lékaři samostatně 

zvolit zdravotnický prostředek/léčivý 

přípravek a ten předepsat. 

 zásadní 3) Úprava znění: §1 odst. 1 písm. (h) „aplikovat 

léčivé přípravky včetně krevních derivátů ve 

zdravotnickém zařízení indikované lékařem se 

specializovanou způsobilostí. s výjimkou 

radiofarmak a cytostatik; lékař s odbornou 

způsobilostí nesmí aplikovat léčivé přípravky 

intraoseálně, intratekálně, lumbálně, arteriálně, 

intrakardiálně, intraperitoneálně, 

intraartikulárně,“ 

Pozn: Pod úvodní větou §1 odst. 1 je definováno 

co "Lékař může…“. Není logické pod bod řadit, 

co nemůže… Doporučuji vyjmout a dát event. 

pod  

AKCEPTOVÁNO JINAK 

Po projednání se zástupci Asociace děkanů 

lékařských fakult je provedena legislativně-

technická úprava takto:  

 

„h) ve zdravotnickém zařízení aplikovat 

léčivé přípravky, včetně krevních derivátů, 

indikované lékařem se specializovanou 

způsobilostí, s výjimkou radiofarmak a 

cytostatik a s výjimkou aplikace léčivých 

přípravků intraoseálně, intratekálně 
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§1 odst. 2. 

(2) Lékař s odbornou způsobilostí nesmí 

aplikovat radiofarmaka a cytostatika nesmí 

aplikovat léčivé přípravky intraoseálně, 

intratekálně, lumbálně, arteriálně, intrakardiálně, 

intraperitoneálně, intraartikulárně. 

lumbálně, arteriálně, intrakardiálně, 

intraperitoneálně a intraartikulárně“. 

Slovo „inratekálně“ je vypuštěno, neboť jde 

o synonymum ke slovu „lumbálně“.  

 zásadní Připomínka (doc. Beneš): 

1) Ad §1 odst. 1 písm. g) předepisovat léčivé 

přípravky a zdravotnické prostředky na základě 

diagnózy stanovené lékařem se specializovanou 

způsobilostí.  

Doplnění: Které léky a zdravotnické prostředky 

nesmí lékař předepsat i u diagnózy stanovené 

lékařem se specializovanou způsobilostí, 

rozhodne primář oddělení, či jím pověřený lékař 

se specializovanou způsobilostí. 

 

NEAKCEPTOVÁNO  

 

Je-li lékaři v ustanovení  písmene g) (viz 

výše) obecně umožněno samostatně 

předepsat léčivé přípravky a zdravotnické 

prostředky, nemělo by být současně 

umožněno tuto kompetenci individuálně 

omezit interními předpisy zaměstnavatelů. 

 

  

kraj – Ústecký    

 zásadní K § 1 návrhu předpisu 

Především upozorňujeme, že § 1 návrhu předpisu 

má pouze jeden odstavec, a proto navrhujeme 

vypuštění číslování. 

Dále navrhujeme z § 1 vyjmout v § 1 písm. i): 

 „i) podávat transfuzní přípravky indikované 

lékařem se specializovanou způsobilostí,“ 

       

      a rovněž písm. n): 

      „n) provádět katetrizaci močového měchýře u 

pacientů starších 15 let, včetně zavedení 

permanentního močového katetru,“. 

 

NEAKCEPTOVÁNO 

Ačkoliv staré vzdělávací programy uváděly 

kompetence lékařů po absolvování 

základních kmenů, nešlo o právní normu a 

tyto kompetence tedy nejsou právně nijak 

garantovány.  

Stávající vyhláška o vzdělávání  

v základních kmenech lékařů již žádné 

kompetence lékařům nestanovuje.  

Kompetence lékaře po absolvování 

vzdělávání v základním kmeni mají být 

stanoveny samostatným právním 

předpisem. Obsah vyhlášky v části, která se 
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Odůvodnění: 
Vzhledem k tomu, že dle vzdělávacích programů 

Ministerstva zdravotnictví vznikají určité 

kompetence lékařům až po absolvování 6 měsíců 

specializačního vzdělávání, přičemž mnohé 

činnosti mohou samostatně vykonávat pod 

konzultačním vedením až po ukončení 

základního chirurgického kmene, nelze se 

ztotožnit s tím, že lékaři po absolvování studia 

medicíny mohou bez odborného dohledu a bez 

odborného dozoru na základě odborné 

způsobilosti např. 

a) provádět komplexní vyšetření pacienta  

b) vést a provádět zápisy do zdravotnické 

dokumentace,  

c) administrovat přijetí, přemístění a 

propuštění pacienta s doporučeními 

stanovenými lékařem se specializovanou 

způsobilostí, podávat transfuzní přípravky 

indikované lékařem se specializovanou 

způsobilostí,  

d) provádět punkci periferních žil za účelem 

zavádění periferních žilních katetrů, 

odběru žilní krve nebo nitrožilní aplikace 

léčivých přípravků a provádět odběr 

kapilární krve, 

e) provádět katetrizaci močového měchýře u 

pacientů starších 15 let, včetně zavedení 

permanentního močového katetru. 

Ze vzdělávacích programů vyplývá, že lékaři 

týká praktických dovedností, které má lékař 

získat v průběhu vzdělávání v základním 

kmeni jsou daleko širší: 

 Zavedení nasogastrické sondy, 

močového katetru, odběr 

biologického materiálu. 

 Zajištění periferního žilního 

katetru, péče o centrální žilní 

katetr, včetně podávání infuzních 

roztoků a krevních transfuzí. 

 

V případě katetrizace močového měchýře 

navrhovaná vyhláška omezuje věk pacienta 

na 15 let. 

V případě podávání transfuzních přípravků 

navrhovaná vyhláška umožňuje pouze 

jejich podání na základě indikace lékaře se 

specializovanou způsobilostí, přičemž 

vyhláška o základních kmenech popisuje 

dovednost spočívající v celkovém zajištění 

žilních katetrů, kde je podání krevních 

transfuzí jednou z činností. 

Co se týče Odůvodnění vyhlášky a případné 

změny výuky na lékařských fakultách – jak 

je v odůvodnění uvedeno, uváděné 

kompetence byly vytvořeny právě na 

základě návrhu lékařských fakult.  
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absolventi nemají dostatečné praktické znalosti a 

dovednosti provádět mnohé výkony uvedené 

v navrhované vyhlášce bez odborného dohledu a 

bez odborného dozoru na základě odborné 

způsobilosti. Navrhovaná vyhláška popírá a 

ignoruje vzdělávací programy i kmen. Jako 

příklad uvádíme vzdělávací programy v oboru 

chirurgie a vnitřní lékařství.  

 

Vzdělávací program oboru chirurgie – z části 

citujeme 

3.1 Rozsah požadovaných teoretických znalostí 

a praktických dovedností absolvovaných na 

konci výcviku v rámci základního 

chirurgického kmene 

 

Teoretické znalosti a praktické dovednosti – 6 

měsíců specializačního vzdělávání 

(všeobecná povinná praxe)  

Kompetence po absolvování praxe: 

 Zavedení periferního žilního katetru, péče 

o centrální žilní katetr, včetně 

podávání infúzních roztoků. 

 Aplikace injekcí s.c., i.m., i.v., i.d. 

 Podávání krevní transfúze a krevních 

derivátů. 

 Zavádění nasogastrické sondy, močového 

katetru, odběr biologického 

materiálu.  

 Zavedení periferního žilního katetru, péče 

o centrální žilní katetr, včetně 

podávání infúzních roztoků. 
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Kompetence lékaře vykonávat níže uvedené 

činnosti samostatně pod konzultačním 

vedením po ukončení základního chirurgického 

kmene 

 Provádění komplexního vyšetření 

chirurgicky nemocného, včetně 

administrativy ambulantní i 

hospitalizační. 

 Propouštění chirurgicky nemocného z 

ambulantního i nemocničního léčení, 

včetně nezbytné administrativy. 

 Ošetřování nekomplikovaných poranění 

kůže a podkoží (včetně lokální anestezie a 

šití). 

 Základní ošetření popálenin, omrzlin, 

chemického a radiačního poranění. 

 Aplikace injekcí s.c., i.m., i.v., včetně 

infúzní terapie. 

 Indikace a aplikace krevní transfúze, 

včetně krevních derivátů. 

 Konzervativní ošetření poranění kostí, 

kloubů a měkkých tkání, včetně 

imobilizačních technik. 

 Asistence u všech operací, s možností 

samostatně provádět pod odborným 

vedením jejich část, či celé výkony dle 

rozhodnutí školitele. 

 Provádění převazů operačních ran a 

rozhodování o jejich dalším léčení. 

 Provádění ambulantních chirurgických 

výkonů v rozsahu určeném školitelem. 
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 Zajišťování diagnosticko-terapeutického 

procesu na jednotlivých odděleních 

chirurgického pracoviště, včetně JIP. 

 Vedení zdravotnické dokumentace. 

 Provádění dalších činností a výkonů v 

rámci specializačního výcviku tak, jak 

jsou uvedeny ve vzdělávacím programu a 

logbooku.  

 

Vzdělávací program oboru vnitřní lékařství – 

z části citujeme 

3.1 Rozsah požadovaných teoretických znalostí 

a praktických dovedností absolvovaných na 

konci výcviku v rámci základního interního 

kmene 

 

Teoretické znalosti a praktické dovednosti – 6 

měsíců specializačního vzdělávání (všeobecná 

povinná praxe)  

 Odebírání anamnézy a provedení 

fyzikálního vyšetření pacienta. 

 Zavádění nasogastrické sondy, močového 

katetru, odběr biologického materiálu. 

 Zavedení periferního žilního katetru, péče 

o centrální žilní katetr, včetně podávání 

infúzních roztoků. 

 Aplikace injekcí s.c., i.m., i.v., i.d. 

 Podávání krevní transfúze a krevních 

derivátů.  

 

Kompetence lékaře vykonávat níže uvedené 

činnosti samostatně pod konzultačním vedením 
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po ukončení základního interního kmene 

 Provedení vyšetření a příjem pacientů, 

vedení zdravotnické dokumentace. 

 Předkládání návrhu na další diagnostický 

a léčebný postup. 

 Propouštění pacientů. 

 Poskytování zdravotní péče v době od 

16.00 hodin do 7.00 hodin a v sobotu a 

neděli a ve svátek minimálně 1 x týdně. 

 Provádění dalších činností a výkonů v 

rámci specializačního výcviku tak, jak 

jsou uvedeny ve vzdělávacím programu a 

logbooku. 

 Provedení rozšířené neodkladné 

resuscitace. 

Navíc ani v odůvodnění návrhu vyhlášky není 

zmíněno, že by došlo k úpravě vzdělávacího 

procesu na lékařských fakultách. 

 

Výše uvedený návrh na vypuštění uvedených 

dvou bodů považujeme z hlediska ochrany 

pacienta za zásadní. 

Asociace děkanů lékařských 

fakult 
   

  Zásadní připomínka č. 1:        

 

§1 odst. 1, písm. a)  

provádět komplexní vyšetření pacienta, 

opakované komplexní vyšetření pacienta, cílené 

vyšetření pacienta a kontrolní vyšetření pacienta, 

zahrnující také získání anamnézy a fyzikální 

vyšetření, avšak bez provedení diagnostické 

AKCEPTOVÁNO 

 

Na základě projednání se zástupci 

předkladatele text písmene a) zní takto: 

 

„a) provádět klinické vyšetření pacienta 

zahrnující také získání anamnézy a 

fyzikální vyšetření pacienta bez 
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rozvahy a závěru, bez učinění rozhodnutí o 

dalším diagnostickém postupu, včetně vyžádání 

dalších klinických, laboratorních nebo 

zobrazovacích vyšetření, a bez učinění 

rozhodnutí o dalším léčebném postupu, 

 

Navrhujeme §1, odst. 1 písm. a) přeformulovat 

takto: 

„provádět komplexní, cílené, nebo kontrolní 

vyšetření pacienta, bez samostatného 

rozhodování o dalším léčebném postupu“, 

 

 

Zdůvodnění: 

Původní text písm. a) je formulován nešťastně, 

doporučujeme vyloučení formulací 

znemožňujících samostatné uvažování a 

provádění rozvah a navrhujeme znění doplněné o 

nemožnost samostatně rozhodovat o léčbě. 

 

Pozn:  

1/ původní text písm. a) nesmyslně zakazuje 

provádět diagnostické rozvahy,  nový lékař 

absolvent naopak tyto rozvahy provádět musí! 

Jedná se o jeden ze základních principů 

medicíny. 

2/ předposlední věta původního textu je 

v kontradikci k písm. o), kdy nejasná a zavádějící 

formulace lékaři zdánlivě zakazuje možnost 

indikování základních laboratorních vyšetření. 

 

samostatného rozhodování o dalším 

léčebném postupu“. 
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  Zásadní připomínka č. 2:   

 

§1 odst. 1, písm. g)  

předepisovat léčivé přípravky a zdravotnické 

prostředky na základě diagnózy stanovené 

lékařem se specializovanou způsobilostí, 

 

Navrhujeme §1, odst. 1, písm. g) přeformulovat 

takto: 

„předepisovat léčivé přípravky a zdravotnické 

prostředky na základě indikace provedené 

lékařem se specializovanou způsobilostí,“ 

 

Zdůvodnění:  

Léky se nepředepisují na základě samotné 

diagnózy, nýbrž na základě indikace lékaře. 

 

NEAKCEPTOVÁNO - VYSVĚTLENO 

 

Na základě projednání se zástupci 

předkladatele přiklonili ke znění písmene g) 

uvedeném v návrhu vyhlášky.  

 

Na jednání se zástupci České lékařské 

komory a Asociace děkanů lékařských 

fakult bylo dohodnuto, že původní 

formulace „předepisovat léčivé přípravky a 

zdravotnické prostředky na základě 

diagnózy stanovené lékařem se 

specializovanou způsobilostí“ lépe 

odpovídá záměru umožnit lékaři samostatně 

zvolit zdravotnický prostředek/léčivý 

přípravek a ten předepsat. 

  Zásadní připomínka č. 3:        

 

§1, odst. 1, písm. h)  

aplikovat léčivé přípravky včetně krevních 

derivátů ve zdravotnickém zařízení indikované 

lékařem se specializovanou způsobilostí s 

výjimkou radiofarmak a cytostatik; lékař 

s odbornou způsobilostí nesmí aplikovat léčivé 

přípravky intraoseálně, intratekálně, lumbálně, 

arteriálně, intrakardiálně, intraperitoneálně, 

intraartikulárně, 

 

Navrhujeme §1, odst. 1, písm. h) přeformulovat 

takto: 

„ve zdravotnickém zařízení aplikovat léčivé 

AKCEPTOVÁNO 

 

Provedena legislativně-technická úprava 

takto:  

 

„h) ve zdravotnickém zařízení aplikovat 

léčivé přípravky, včetně krevních derivátů, 

indikované lékařem se specializovanou 

způsobilostí, s výjimkou radiofarmak a 

cytostatik a s výjimkou aplikace léčivých 

přípravků intraoseálně, intratekálně 

lumbálně, arteriálně, intrakardiálně, 

intraperitoneálně a intraartikulárně“. 

 

Slovo „intratekálně“ je vypuštěno, neboť 
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přípravky, včetně krevních derivátů, 

indikované lékařem se specializovanou 

způsobilostí, s výjimkou radiofarmak, 

cytostatik a léčivých přípravků aplikovaných 

intraoseálně, intrathekálně, lumbálně, 

arteriálně, intrakardiálně, intraperitoneálně a 

intraartikulárně,“ 

 

Zdůvodnění: 

Logika formulací druhé části původního textu 

písm. h) zcela odporuje úvodní větě §1, odst. 1, 

kde se hovoří co lékař „může“. Doporučujeme 

ponechat pouze první část tohoto bodu a 

negativní výčet přeformulovat tak, aby 

neodporoval větné logice celého textu, viz výše 

 

jde o synonymu ke slovu „lumbálně“.  
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