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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 oftalmologického 

 (Materiál rozeslán byl rozeslán meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví  

ze dne 25. 8. 2020, s termínem pro přijímání připomínek od 25. 8 do 8. 9. 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce) 

  

Připomínkové místo 

 

 

Novelizační 

bod, 

ustanovení 

charakter 

připomínky 

 

 

Znění připomínky 

 

 

Vyhodnocení připomínky 

 

Ministerstva    

Ministerstvo financí    

  1. § 1 písm. e) - doporučujeme za slovem 

„tonometrií“ čárku nahradit spojkou 

„a“ 

 

AKCEPTOVÁNO 

 

Text upraven takto:  

„e) provádět měření nitroočního tlaku 

bezkontaktní tonometrií a aplanační 

tonometrií,“.  

  2. § 1 písm. s) - doporučujeme 

ustanovení začít ve stejném skloňování 

jako předchozí písmena, tj. v infinitivu 

a text upravit takto: „aplikovat 

AKCEPTOVÁNO 

 

Text upraven takto:  

„s) aplikovat periokulární, subkonjunktivální a 
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periokulární, subkonjunktivální a 

intravitreání injekce,“ 

intravitreání injekce,“. 

Ministerstvo obrany    

 Doporučující 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 

AKCEPTOVÁNO 
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certifikátu o absolvování základního kmene, 

v tomto případě oftalmologického. 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. 

 

 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 

oftalmologického“.  

Tato připomínka je doporučující. 

 

AKCEPTOVÁNO 

 

Ministerstvo vnitra    

 Doporučující  

Leg-tech a 

formálního 

charakteru 

K úvodní větě: 

 Doporučujeme upravit formátování 

úvodní věty, zarovnání na střed nelze 

považovat za legislativně obvyklé. 

 

AKCEPTOVÁNO 
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  K § 1 – obecně: 

 Dáváme na zvážení, zda 

nepřeformulovat znění písmen, která to věcně 

umožňují, tak, že nebude použito slovo 

„provádět“, srov. např. písmeno e), které by 

mohlo znít: „měřit nitrooční tlak bezkontaktní 

tonometrií, aplanačně,“. 

 

NEAKCEPTOVÁNO 

 

  K § 1 písm. n): 

 Navrhujeme revidovat znění písmene 

n). Domníváme se, že slovo „exoftalmometrie“ 

by mělo být uvedeno v závorce, popř. 

nahrazeno gramaticky správným tvarem 

„exoftalmometrii“ a doplněno slovesem 

„provádět“. 

 

AKCEPTOVÁNO 

 

 

  K § 1 písm. s): 

 Písmeno s) doporučujeme uvést ve 

znění: „aplikovat periokulární, 

subkonjunktivální a intravitreální injekce,“. 

 

AKCEPTOVÁNO 

 

upraveno 

  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“. 

 

AKCEPTOVÁNO 

Kraje    

Moravskoslezský kraj  
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 Doporučující 
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. 

VYSVĚTLENO 

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. 

 

Zlínský kraj    

 Doporučující 
V § 1 návrhu vyhlášky žádáme za písmeno z) 

doplnit nové písmena aa), které zní: „aa) 

retrobulbární a parabulbární anestezie.“ 

Odůvodnění:  

Doporučení doplnění seznamu výkonů, které 

může vykonávat lékař po absolvování 

základního kmene oftalmologického o tento 

výkon, vzešlo z podnětu kolektivu lékařů 

v Krajské nemocnici Tomáše Bati, a.s. na 

základě oslovení primářů – garantů 

jednotlivých oborů, kterým byly návrhy 

vyhlášek Ministerstva zdravotnictví zaslány.  

Tato připomínka je doporučující  
 

NEAKCEPTOVÁNO - VYSVĚTLENO 

 

Požadovaná  kompetence je již obsažena 

v písmeni s) aplikovat periokulární, 

subkonjunktivální a intravitreání injekce, 
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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. 

 

 

 

ČLK neuvádí, která odborná hlediska brání 

lékařům s ukončeným základním kmenem dle 

zákona č.  95/2004 Sb. tyto výkony provádět. 

 Zásadní  Připomínky k ust. § 1  

Česká lékařská komora trvá na vypuštění 

činností a výkonů uvedených v ust. § 1 

písm. h), v ust. § 1 písm. s) a ust. § 1 písm. 

y) 

Odůvodnění: 

Jak již bylo uvedeno v obecné připomínce, 

Česká lékařská komora trvá na důsledném 

rozlišování rozsahu kompetencí lékaře se 

specializovanou způsobilosti od 

kompetencí lékaře, který disponuje 

NEAKCEPTOVÁNO  

 

Kompetence byly navrženy akreditační komisí 

oboru oftalmologie s ohledem na obsah a 

rozsah příslušného vzdělávacího programu.  

 

Dovolujeme si upozornit, že část členů 

akreditační komise je delegována Českou 

lékařskou komorou.  

 

Kompetence uvedená pod písmenem h) je 
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certifikátem o absolvování základního 

kmene. Samotné získání certifikátu o 

absolvování základního kmene není 

zákonným ani odborným předpokladem 

k uložení těchto kompetencí absolventům, 

které v rozsahu příslušného vzdělávacího 

programu, ale i odborné erudice a technické 

náročnosti spadají pouze do kompetence 

lékaře s příslušnou specializovanou 

způsobilostí. Ve výše uvedených případech 

má Česká lékařská komora za to, že tyto 

činnosti a výkony mohou z odborného 

hlediska provádět pouze lékaři, kteří jsou 

dle zák. č. 95/2004 Sb., oprávněni 

k samostatnému výkonu lékařského 

povolání. 

V případech hodných zřetele může školitel 

na základě individuálního posouzení 

písemně školence pověřit dalšími 

činnostmi, které jsou vykonávány pod 

odborným dohledem. Tento způsob 

rozšiřování kompetencí je plně v souladu se 

zák. č. 95/2004 Sb., a obsahovým smyslem 

institutu odborného dohledu. 

Vyhláška by v tomto směru měla stanovit 

toliko bazální rozsah činností a výkonů 

s odkazem na výše uvedené.  

 

Zásadní připomínka 
 

diagnostická metoda.  

„h) provádět vyšetření fluorescenční 

angiografií a indocyaninovou zelení a jeho 

zhodnocení.“ . 

 

Kompetence uvedená pod písmenem s) je 

terapeutická metoda.  

„s) aplikovat periokulární, subkonjunktivální a 

intravitreání injekce,“.  

 

ČLK neuvádí, která odborná hlediska brání 

lékařům s ukončeným základním kmenem dle 

zákona 95/2004 Sb. tyto výkony provádět.  

 

K připomínce vztahující se k získání 

certifikátu o absolvování základního kmene 

uvádíme následující: 

 

Vyhláška je vydávána na základě zákonného 

zmocnění uvedeného v ustanovení § 37 odst. 1 

písm. k), kterým je Ministerstvo zdravotnictví 

zmocněno vydat vyhlášku, která upraví 

„činnosti, které může vykonávat lékař nebo 

farmaceut, získal-li certifikát o absolvování 

základního kmene,“.  

 

Ve vztahu k § 37 odst. 1 písm. k) uvádí 

ustanovení § 4 odst. 4 následující:  

„4) Bez odborného dohledu může lékař s 

odbornou způsobilostí a s certifikátem o 

absolvování základního kmene vykonávat 

a) činnosti, které odpovídají rozsahu znalostí a 
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dovedností získaných vzděláváním 

v základním kmeni a které jsou stanovené 

prováděcím právním předpisem, 

b) revizní činnost podle zákona upravujícího 

veřejné zdravotní pojištění a 

c) další činnosti v rozsahu, který mu písemně 

stanoví jeho školitel.“.  

    

Konfederace 

zaměstnavatelských a 

podnikatelských svazů ČR 

   

 Zásadní  
1. K § 1 písm. g) návrhu vyhlášky 

Na základě návrhu vyhlášky by lékař po 

úspěšném složení zkoušky po ukončení 

vzdělání v základním kmeni bez odborného 

dohledu prováděl vyšetření očním 

koherenčním tomografem a jeho zhodnocení 

(písm. g).    

Navrhujeme text „provádět vyšetření očním 

koherenčním tomografem a jeho zhodnocení“ 

odstranit. 

Odůvodnění:  

Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává 

seznam zdravotních výkonů s bodovými 

hodnotami, v aktuálním znění, u výkonu 75152 

– OPTICKÁ KOHERENČNÍ TOMOGRAFIE 

 

NEAKCEPTOVÁNO  

 

Navrhovaný prováděcí předpis řeší otázku 

možných kompetencí, ve smyslu stanovení 

minimální úrovně vzdělání lékaře pro 

provedení daného výkonu.  

 

Kompetence byly navrženy akreditační komisí 

oboru oftalmologie s ohledem na obsah a 

rozsah příslušného vzdělávacího programu.  

 

Prováděcí předpisy, které řeší úhradu péče, 

mohou stanovit požadavky přísnější.  
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(OCT) – 1 OKO má nositele výkonu L3 a 

provádí se pouze na specializovaném 

pracovišti v souvislosti s anti-VEGF léčbou. 

 tato připomínka je zásadní  

 Zásadní 
2.   K § 1 písm. y) návrhu vyhlášky 

Na základě návrhu vyhlášky by lékař po 

úspěšném složení zkoušky po ukončení 

vzdělání v základním kmeni bez odborného 

dohledu prováděl laserové výkony, a to 

iridotomii, YAG kapsulotomii, fotokoagulaci 

sítnice, selektivní laserovou trabekuloplastiku 

(písm. y).    

Navrhujeme text „provádět laserové výkony, a 

to iridotomii, YAG kapsulotomii, fotokoagulaci 

sítnice, selektivní laserovou trabekuloplastiku“ 

odstranit.  

Odůvodnění:   

Dle vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se 

vydává seznam zdravotních výkonů s 

bodovými hodnotami, v aktuálním znění,  

výkon 75335 - LASEROVÁ IRIDOTOMIE, 

LASEROVÁ OPERACE V KOMOROVÉM 

ÚHLU, PUPILOPLASTIKA, 

TRABEKULOPLASTIKA, NEBO 

GONIOPLASTIKA, SYNECHIOLÝZA, 

NEAKCEPTOVÁNO  

Navrhovaný prováděcí předpis řeší otázku 

možných kompetencí, ve smyslu stanovení 

minimální úrovně vzdělání lékaře pro 

provedení daného výkonu.  

Kompetence byly navrženy akreditační komisí 

oboru oftalmologie s ohledem na obsah a 

rozsah příslušného vzdělávacího programu.  

Prováděcí předpisy, které řeší úhradu péče, 

mohou stanovit požadavky přísnější.  

Registrační list navíc není součástí zmiňované 

vyhlášky a „operatér specialista na glaukom“ 

není definován žádným právním předpisem. 
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PŘÍPADNĚ CYKLOFOTOKOAGULACE, 1 

OKO  má sice nositele L2, ale podmínku 

v aktuálním RL 

(https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/75335), že 

jej provádí operatér specialista na glaukom. 

tato připomínka je zásadní 

Unie zaměstnavatelských 

svazů  

   

 Zásadní 
1. K § 1 písm. g) návrhu vyhlášky 

Na základě návrhu vyhlášky by lékař po 

úspěšném složení zkoušky po ukončení 

vzdělání v základním kmeni bez odborného 

dohledu prováděl vyšetření očním 

koherenčním tomografem a jeho zhodnocení 

(písm. g).    

Navrhujeme text   „provádět vyšetření očním 

koherenčním tomografem a jeho zhodnocení“ 

odstranit. 

Odůvodnění:  

Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává 

seznam zdravotních výkonů s bodovými 

hodnotami, v aktuálním znění,  u  výkonu 

75152 – OPTICKÁ KOHERENČNÍ 

TOMOGRAFIE (OCT) – 1 OKO  má nositele 

výkonu L3 a provádí se pouze na 

NEAKCEPTOVÁNO  

 

Navrhovaný prováděcí předpis řeší otázku 

možných kompetencí, ve smyslu stanovení 

minimální úrovně vzdělání lékaře pro 

provedení daného výkonu.  

 

Kompetence byly navrženy akreditační komisí 

oboru oftalmologie s ohledem na obsah a 

rozsah příslušného vzdělávacího programu.  

 

Prováděcí předpisy, které řeší úhradu péče, 

mohou stanovit požadavky přísnější.  
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specializovaném pracovišti v souvislosti s anti-

VEGF léčbou. 

 tato připomínka je zásadní  

 Zásadní 
2. K § 1 písm. y) návrhu vyhlášky 

Na základě návrhu vyhlášky by lékař po 

úspěšném složení zkoušky po ukončení 

vzdělání v základním kmeni bez odborného 

dohledu prováděl laserové výkony, a to 

iridotomii, YAG kapsulotomii, fotokoagulaci 

sítnice, selektivní laserovou trabekuloplastiku 

(písm. y).    

Navrhujeme text „provádět laserové výkony, a 

to iridotomii, YAG kapsulotomii, fotokoagulaci 

sítnice, selektivní laserovou trabekuloplastiku“ 

odstranit.  

Odůvodnění:   

Dle vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se 

vydává seznam zdravotních výkonů s 

bodovými hodnotami, v aktuálním znění,  

výkon 75335 - LASEROVÁ IRIDOTOMIE, 

LASEROVÁ OPERACE V KOMOROVÉM 

ÚHLU, PUPILOPLASTIKA, 

TRABEKULOPLASTIKA, NEBO 

GONIOPLASTIKA, SYNECHIOLÝZA, 

PŘÍPADNĚ CYKLOFOTOKOAGULACE, 1 

NEAKCEPTOVÁNO  

 

Navrhovaný prováděcí předpis řeší otázku 

možných kompetencí, ve smyslu stanovení 

minimální úrovně vzdělání lékaře pro 

provedení daného výkonu.  

 

Kompetence byly navrženy akreditační komisí 

oboru oftalmologie s ohledem na obsah a 

rozsah příslušného vzdělávacího programu.  

 

Prováděcí předpisy, které řeší úhradu péče, 

mohou stanovit požadavky přísnější.  

 

Registrační list navíc není součástí zmiňované 

vyhlášky a „operatér specialista na glaukom“ 

není definován žádným právním předpisem. 
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OKO  má sice nositele L2, ale podmínku 

v aktuálním RL 

(https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/75335), že 

jej provádí operatér specialista na glaukom. 

tato připomínka je zásadní 

    

 

V Praze dne              října  2020                                                                                                         Podpis 
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