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II. 

Návrh 

VYHLÁŠKA 

ze dne …………. 2020, 

kterou se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních 

službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění zákona 

č. 111/2019 Sb., k provedení § 5 odst. 3 písm. a) zákona o zdravotních službách: 

 

Čl. I 

Vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění vyhlášky č. 317/2016 Sb. 

a vyhlášky č. 259/2020 Sb., se mění takto: 

1. V § 2 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:  

„f) u pacientů ve věkovém rozmezí od 45 let do 61 let doporučení preventivního očního 

vyšetření u poskytovatele ambulantní péče v oboru oftalmologie ve čtyřletých intervalech.“. 

2. V § 3 odst. 2 písm. a) bod 3 zní: 

„3. ověření provedení screeningového vyšetření sluchu novorozence; pokud toto vyšetření 

nebylo provedeno, doporučení jeho provedení včetně podání informace o poskytovatelích 

zdravotních služeb, kteří toto vyšetření provádějí,“. 

3. V § 3 odst. 2 písm. a) se na konci textu bodu 4 doplňují slova „v indikovaných případech“. 

4. V § 3 odst. 2 písm. j) se slova „včasné diagnostiky poruch autistického spektra“ nahrazují 

slovy „včasného záchytu poruch autistického spektra, v případě nejednoznačného výsledku 

vyšetření doporučení kontrolního vyšetření za účelem včasného záchytu poruch 

autistického spektra, a to po 6 měsících ode dne prvního vyšetření“. 

5. V § 4 odst. 1 písm. b) se za slovo „chování“ vkládají slova „, komunikačních schopností“. 

6. V § 4 odst. 1 písm. g) se slovo „znalosti“ nahrazuje slovem „rozlišení“.  

7. V § 4 odst. 2 písm. a) se za slovo „vývoje“ vkládají slova „a komunikačních schopností“. 

8. V § 4 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:  

„e) podání informace o vyšetření sluchu dítěte metodou tónové audiometrie včetně podání 

informace o poskytovatelích zdravotních služeb, kteří toto vyšetření provádějí.“. 
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9. V § 5 odst. 1 písm. a) se za slova „chování dítěte“ vkládají slova „; posouzení sociálního 

chování dítěte a komunikačních schopností“. 

10. V § 5 odst. 1 písm. b) se slova „u dívek“ zrušují. 

11. V § 5 odst. 1 písm. g) se slovo „včetně“ nahrazuje slovy „, ve 13 letech věku vyšetření“.  

12. V § 5 odst. 1 písm. k) se slova „a vyjádření k pracovnímu, případně studijnímu zaměření 

v souvislosti s ukončením povinné školní docházky u dětí ve 13 letech věku; u osob se 

zdravotním postižením vyjádření k omezení přípravy na pracovní uplatnění a k pracovní 

schopnosti“ nahrazují slovy „, ve 13 letech věku případně vyjádření k plánovanému 

studijnímu zaměření“. 

13. V § 5 odst. 1 se na začátek písmene l) vkládají slova „ve 13 letech věku“. 

14. V § 5 odst. 2 písm. i) se slovo „souvisejících“ nahrazuje slovem „souvisejícím“, slovo 

„případně“ se zrušuje a slova „, zejména pokud ještě není menstruace, a poučení o možnosti 

očkování proti lidskému papilomaviru“ se nahrazují slovy „v případě poruch 

menstruačního cyklu“. 

15. V § 5 odst. 2 písm. j) se za slovo „zaměření“ a slovo „schopnosti“ vkládají slova 

„v souvislosti s ukončením povinné školní docházky“. 

 

Čl. II 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení. 

 

Ministr: 
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