
 
 

IV. 

 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:  

 

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

základního kmene dermatovenerologického 

 

Rozhodnutím předsedkyně Legislativní rady vlády čj. 29225/2019-UVCR ze dne 17. září 2019 byla podle č. 76 Legislativních pravidel vlády pro 

sdělení připomínek k návrhu vyhlášky stanovena lhůta 10 pracovních dní. Mezirezortní připomínkové řízení bylo zahájeno dne 26. 8. 2020 a 

ukončeno dne 9. 9. 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce. 

 

Rezort Připomínky Vypořádání  

Česká lékařská 

komora 

Obecná připomínka 

 

Česká lékařská komora doporučuje při stanovování činností, 

které může vykonávat lékař bez odborného dohledu, dodržovat 

zásadu, že nebudou absolventům kmene paušálně přidělovány 

kompetence v činnostech, které mohou při jejich nedokonalém 

provedení trvale poškodit zdraví a také v činnostech, které 

nejsou prováděny běžně na většině pracovišť.  

Představenstvo ČLK upozorňuje, že lékař po absolvování 

základního lékařského kmene nemá specializovanou 

způsobilost a podle zákona musí pracovat pod dohledem v 

daném oboru plně kvalifikovaného lékaře. 

Kompetence jsou navrhovány akreditačními komisemi, 

které při své práci zohledňují reálnou klinickou praxi.  

Česká lékařská 

komora 

Připomínky k ust. § 1 

Česká lékařská komora doporučuje následující změny 

v činnostech a výkonech uvedených v ust. § 1 písm. i), 

v ust. § 1 písm. m) a ust. § 1 písm. z) 

 

Doplnit a odstranit: 

i) provádět odběr materiálu z “uretry“, pochvy “čípku“ a 

hrdla děložního, 

Neakceptováno, název kompetence odpovídá názvu 

výkonu 63532 dle vyhlášky č. 134/1998 Sb. 
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Doplnit: 

m) diagnostikovat “Sarcoptes“ scabiei, 

 

Doplnit: 

“z) provádět aplikaci tlakového obvazu HK, DK.“ 

 

Odůvodnění: 

Česká lékařská komora považuje výše uvedené změny 

návrhu za žádoucí upřesnění kompetencí lékařů, kteří 

získali certifikát o absolvování základního kmene 

dermatovenerologického, přičemž tyto činnosti mohou 

vykonávat bez odborného dohledu.  

 

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno – upraveno 

 

 

 

Akceptováno – doplněno 

 

 

 

 

Moravskoslezský 

kraj 

Doporučující připomínky  

 

V současnosti je samostatnými vyhláškami upravován rozsah 

každého kmene zvlášť, pro větší přehlednost v praxi by bylo 

dozajista vhodnější, aby byla přijata jedna vyhláška a činnosti 

pro jednotlivé kmeny upraveny v rámci jednotlivých příloh. 

 

Závěr  

Prosíme o zapracování této připomínky. 

 

Jsme si vědomi toho, že by bylo vhodnější, aby byly 

kmeny upraveny v rámci jedné vyhlášky. S ohledem na 

zdlouhavý proces tvorby a s přihlédnutím k prioritám 

příslušných odborných společností však nyní nelze 

takovouto „souhrnnou“ vyhlášku předložit. Jakmile to 

však bude možné, a všechny kmeny budou zpracovány, 

jsme připraveni vyhlášky sjednotit do jednoho předpisu. 

Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

K nadpisu: 

 

Doporučujeme slova „ze dne        2020“ zarovnat na střed. 

 

K ustanovení o účinnosti: 

Akceptováno, upraveno. 

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



 3 

Doporučujeme za slovo „účinnosti“ vložit slovo „dnem“. 

Ministerstvo vnitra Připomínky legislativně technické a formálního 

charakteru: 

 

K názvu: 

 Doporučujeme upravit formátování názvu vyhlášky, 

slova „ze dne … 2020“ navrhujeme zarovnat na střed. 

 

K § 1 – obecně: 

 Dáváme na zvážení, zda nepřeformulovat znění 

písmen, která to věcně umožňují, tak, že nebude použito slovo 

„provádět“, srov. např. písmeno o), které by mohlo znít: 

„odstranit malé léze kůže,“. 

 

K § 2 – k účinnosti: 

 V souladu s čl. 55 odst. 1 písm. c) bodem 1 

Legislativních pravidel vlády navrhujeme za slovo „účinnosti“ 

vložit slovo „dnem“. 

 

K názvu: 

Akceptováno, upraveno. 

 

K § 1 – obecně: 

Akceptováno – upraveno tam, kde je to vhodné. 

 

K § 2 – k účinnosti: 

Akceptováno, upraveno. 

Ministerstvo 

obrany 

K uvedenému materiálu uplatňujeme tyto připomínky: 

 

1. Doporučujeme vložit do úvodní věty vyhlášky za slova 

„podle § 37 odst. 1 písm. k)“ slova „k provedení § 4 odst. 4 

písm. a)“, aby název i obsah vyhlášky byly uvedeny do 

souladu  

se zmocňovacími ustanoveními zákona, na základě kterých je 

vyhláška vydávána.   

Odůvodnění: 

Z úvodní věty vyhlášky vyplývá, že vyhláškou je prováděno 

pouze ustanovení § 37 odst. 1  

písm. k) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání 

a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti 

 Akceptováno, upraveno 
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k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře 

a farmaceuta, ve znění zákona č. 67/2017 Sb. 

Citované zmocňovací ustanovení uvedené v § 37 odst. 1 písm. 

k) zákona č. 95/2004 Sb. zní takto: „Ministerstvo stanoví 

vyhláškou činnosti, které může vykonávat lékař nebo 

farmaceut, získal-li certifikát o absolvování základního 

kmene,“. 

Z uvedeného zmocňovacího ustanovení tedy vyplývá, že se 

nejedná o činnosti, které může lékař vykonávat bez odborného 

dohledu, ale podmínkou pro výkon těchto činností je získání 

certifikátu o absolvování základního kmene, v tomto případě 

dermatovenerologického. Proto je třeba vložit do úvodní věty 

rovněž shora uvedené ustanovení zákona, které se vyhláškou 

provádí a které zní: „Bez odborného dohledu může lékař s 

odbornou způsobilostí a  

s certifikátem o absolvování základního kmene vykonávat 

 a) činnosti, které odpovídají rozsahu znalostí a dovedností 

získaných vzděláváním  

v základním kmeni a které jsou stanovené prováděcím 

právním předpisem,“. 

Tato připomínka je doporučující. 

 

2. Doporučujeme zvážit úpravu názvu vyhlášky tak, aby zněl 

více normativně. Například takto: „Vyhláška o stanovení 

činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu 

po získání certifikátu o absolvování základního kmene 

dermatovenerologického“.  

Tato připomínka je doporučující. 

Unie 

zaměstnavatelských 

svazů 

K § 1 písm. b, e, f, g, h, r, s, t, u, v, x)  návrhu vyhlášky 

Na základě návrhu vyhlášky by lékař po úspěšném složení zkoušky 
po ukončení vzdělání v základním kmeni bez odborného dohledu 
prováděl mimo jiné výkony, uvedené pod písmeny b, e, f, g, h, r, s, 
t, u, v, x.  

Akceptováno, kompetence byly z návrhu odstraněny 
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Navrhujeme z návrhu vyhlášky odstranit níže uvedený text: 
§ 1 písm. b) „provádět venerologické epidemiologicko-
psychologické šetření a depistáž sexuálně přenosných chorob,“ 
§ 1 písm. e)  „provádět kožní epikutánní testy,“ 
§ 1 písm. f)  „provádět fyzikální kožní testy,“ 
§ 1 písm. g)  „provádět vyšetření Woodovou lampou,“ 
§ 1 písm. h)  „provádět digitální epiluminiscenční videomikroskopii,“ 
§ 1 písm. r)  „provádět elektrokaustiku a diatermokoagulaci 
drobných kožních lézí,“ 
§ 1 písm. s)  „provádět kryodestrukci a infiltraci kožních lézí,“ 
§ 1 písm. t)  „provádět excizi kůže rotačním průbojníkem,“ 
§ 1 písm. u)  „provádět kryalizaci,“ 
§ 1 písm. v)  „provádět snesení mnohočetných molusek,“ 
§ 1 písm. x)  „provádět ošetření a převaz bércového vředu,“. 
 
Odůvodnění:  
Dle vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních 
výkonů s bodovými hodnotami, v platném znění, výkony 44007, 
44113, 44115, 44119, 44281, 44219, 44227, 44229, 44233, 44237, 
44245 a 44239 mají nositele výkonu L3.  
Ostatní v návrhu vyhlášky zmiňované výkony mají nositele L1/L2 
nebo nositele kategorie S nebo J.   
 
tato připomínka je zásadní  

 

 

V Praze dne 15. 10. 2020 

Vypracoval: Mgr. Alena Svatošová 

                  Ing. Olga Laaksonen                                                                                                                                              Podpis: 
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