
 
 

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 urologického 

 

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 10. 9. 2020 

a ukončeno dne 24. 9. 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce. 

 

Rezort Připomínky Vypořádání  

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 

vnitra 

K § 1 – obecně: 

 Dáváme na zvážení, zda nepřeformulovat znění písmen, 

která to věcně umožňují, tak, že nebude použito slovo 

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

„operovat hydrokélu,“. 

Akceptováno, upraveno tam, kde to bylo vhodné. 

Ministerstvo 

obrany 

K uvedenému materiálu uplatňujeme tyto připomínky: 

 

Akceptováno, upraveno 
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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 

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 

urologického. 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. 
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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 

urologického“.  

Tato připomínka je doporučující. 

 

 

V Praze dne 15. 10. 2020 

Vypracoval: Mgr. Alena Svatošová 

                     Ing. Olga Laaksonen                                                                                                                                              Podpis: 
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