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 IV 
VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 
Návrh vyhlášky, kterou o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování 
základního kmene patologického  

 (Materiál rozeslán byl rozeslán meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví  
ze dne 13. 8. 2019, s termínem pro přijímání připomínek od 14. 8 do 28. 8. 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce) 

  
Připomínkové místo 
 

 
Novelizační 
bod, 
ustanovení 
charakter 
připomínky 
 

 
Znění připomínky 
 
 

Vyhodnocení připomínky 
 

Konfederace 
zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů ČR 

   

 Zásadní  K § 1 písm. f)  
Na základě návrhu vyhlášky by lékař po složení 
zkoušky po ukončení vzdělání v základním 
kmeni bez odborného dohledu prováděl 
cytologický screening (písm. f). - Nelze 
souhlasit s tím, aby lékař po absolvování 
základního kmene bez odborného dohledu 
samostatně prováděl onkologický screening 
v rámci národního onkologického programu 
organizovaného MZ ČR (prevence karcinomu 
prsu, prevence kolorektálního karcinomu a 

UPRAVENO - VYSVĚTLENO 
Výkon bude specifikován takto:  
„provádět cytologický screening s výjimkou 
uzavření suspektních a abnormálních nálezů“.  
 
Provádět cytologický screening může patolog 
po absolvování zkoušky po ukončeném 
základním kmeni ve stejném rozsahu jako 
provádí laborant (cytotechnolog), který musí 
mít vzdělání dle zákona 96/2004 Sb.– tedy 
SZŠ zdravotní laborant nebo VOŠ zdravotní 
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prevence rakoviny děložního hrdla). 
Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává 
seznam zdravotních výkonů s bodovými 
hodnotami např. u výkonu č. 95198 
CERVIKOVAGINÁLNÍ CYTOLOGIE-SCREENING 
KARCINOMU DĚLOŽNÍHO HRDLA-NEGATIVNÍ 
NÁLEZ a u výkonu č. 95199 
CERVIKOVAGINÁLNÍ CYTOLOGIE-SCREENING 
KARCINOMU DĚLOŽNÍHO HRDLA-
ABNORMÁLNÍ NÁLEZ stanovuje nositelem 
výkonů L3. U výkonů je dále v reg. listu 
uvedeno, že … Pro účely onkologické cytologie 
jsou hledány jak normální, tak abnormální 
buněčné populace a sestavy a stanoveny 
abnormální, suspektní a pozitivní buňky. Tyto 
lokality preparátu se označí k usnadnění 
orientace při dalším posouzení (supervizi) vždy 
lékařem se specializovanou způsobilostí …., 
nositelem výkonů je L3. 
 
 tato připomínka je zásadní  
 

laborant a následně absolvovaný Certifikovaný 
cytologický kurz. V certifikátu mají laboranti 
vymezen rozsah činností.  
 
Uzavírat suspektní a abnormální nálezy může 
nadále pouze lékař se specializovanou 
způsobilostí.  
Lékař/patolog po kmeni L2 může vykazovat 
jen výkony č. 95198 – cervikovaginální 
cytologie – screening karcinomu děložního 
hrdla – NEGATIVNÍ NÁLEZ.  
Výkony č. 95199 – cervikovaginální cytologie 
– screening karcinomu děložního hrdla – 
ABNORMÁLNÍ NÁLEZ může vykonávat 
jen lékař se specializovanou způsobností L3. 
 

 Doporučující K textu Odůvodnění, zvláštní část- 

V textu odůvodnění je chybně uveden rok 
vydání u vyhlášky č. 280/2012 Sb., o stanovení 
činností, které může lékař vykonávat bez 
odborného dohledu a bez odborného dozoru 
na základě odborné způsobilosti, správně má 
být č. 280/2018 Sb.; obdobná chyba je rovněž 
u zákona č. 67/20017 Sb., kterým se mění 

AKCEPTOVÁNO  
upraveno 
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zákon č. 95/2004 Sb. …, kde má být č. 67/2017 
Sb. – Doporučujeme chyby opravit. 
 
tato připomínka je doporučující  
 

Unie zaměstnavatelských 
svazů  

   

  K § 1 písm. f)  
Na základě návrhu vyhlášky by lékař po složení 
zkoušky po ukončení vzdělání v základním 
kmeni bez odborného dohledu prováděl 
cytologický screening (písm. f). - Nelze 
souhlasit s tím, aby lékař po absolvování 
základního kmene bez odborného dohledu 
samostatně prováděl onkologický screening 
v rámci národního onkologického programu 
organizovaného MZ ČR (prevence karcinomu 
prsu, prevence kolorektálního karcinomu a 
prevence rakoviny děložního hrdla). 
Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává 
seznam zdravotních výkonů s bodovými 
hodnotami např. u výkonu č. 95198 
CERVIKOVAGINÁLNÍ CYTOLOGIE-SCREENING 
KARCINOMU DĚLOŽNÍHO HRDLA-NEGATIVNÍ 
NÁLEZ a u výkonu č. 95199 
CERVIKOVAGINÁLNÍ CYTOLOGIE-SCREENING 
KARCINOMU DĚLOŽNÍHO HRDLA-
ABNORMÁLNÍ NÁLEZ stanovuje nositelem 
výkonů L3. U výkonů je dále v reg. listu 
uvedeno, že … Pro účely onkologické cytologie 

UPRAVENO - VYSVĚTLENO 
Výkon bude specifikován takto:  
„provádět cytologický screening s výjimkou 
uzavření suspektních a abnormálních nálezů“.  
 
Provádět cytologický screening může patolog 
po absolvování zkoušky po ukončeném 
základním kmeni ve stejném rozsahu jako 
provádí laborant (cytotechnolog), který musí 
mít vzdělání dle zákona 96/2004 Sb.– tedy 
SZŠ zdravotní laborant nebo VOŠ zdravotní 
laborant a následně absolvovaný Certifikovaný 
cytologický kurz. V certifikátu mají laboranti 
vymezen rozsah činností.  
 
Uzavírat suspektní a abnormální nálezy může 
nadále pouze lékař se specializovanou 
způsobilostí.  
Lékař/patolog po kmeni L2 může vykazovat 
jen výkony č. 95198 – cervikovaginální 
cytologie – screening karcinomu děložního 
hrdla – NEGATIVNÍ NÁLEZ.  
Výkony č. 95199 – cervikovaginální cytologie 
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jsou hledány jak normální, tak abnormální 
buněčné populace a sestavy a stanoveny 
abnormální, suspektní a pozitivní buňky. Tyto 
lokality preparátu se označí k usnadnění 
orientace při dalším posouzení (supervizi) vždy 
lékařem se specializovanou způsobilostí …., 
nositelem výkonů je L3. 
 
 tato připomínka je zásadní  
 

– screening karcinomu děložního hrdla – 
ABNORMÁLNÍ NÁLEZ může vykonávat 
jen lékař se specializovanou způsobností L3. 
 

  K textu Odůvodnění, zvláštní část- 

V textu odůvodnění je chybně uveden rok 
vydání u vyhlášky č. 280/2012 Sb., o stanovení 
činností, které může lékař vykonávat bez 
odborného dohledu a bez odborného dozoru 
na základě odborné způsobilosti, správně má 
být č. 280/2018 Sb.; obdobná chyba je rovněž 
u zákona č. 67/20017 Sb., kterým se mění 
zákon č. 95/2004 Sb. …, kde má být č. 67/2017 
Sb. – Doporučujeme chyby opravit. 
 
tato připomínka je doporučující  
 

AKCEPTOVÁNO 
upraveno 

    

 
V Praze dne              října 2020                                                                                                         Podpis 
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