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III. 

 

O D ŮV OD NĚ N Í  

 

I. OBECNÁ ČÁST 

 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, zhodnocení platného právního 

stavu a odůvodnění jejích hlavních principů   

Novelizace vyhlášky č. 70/2012 Sb. o preventivních prohlídkách (dále jen „vyhláška“) 

reaguje na současnou situaci v poskytování zdravotní péče dětem i dospělým v rámci 

preventivních prohlídek, kdy některá ustanovení neodpovídají plně současné aplikační praxi. 

Nedostatečné vymezení obsahu některých preventivních prohlídek je hlavním důvodem 

navrhované právní úpravy.   

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) považuje za důležité upravit režim preventivních 

prohlídek pro děti i dospělé s ohledem na tento nesoulad a těsněji jej provázat s potřebami 

pacientů tak, aby bylo úpravou obsahu a rozsahu preventivních prohlídek zaručeno zajištění 

potřebných a odpovídajících vyšetření.  

Navrhovaná právní úprava zdůrazňuje vysokou efektivitu, kvalitu a dostupnost zdravotní 

péče. Vzhledem ke stále se zvyšujícím nákladům na kurativní léčbu, je nutné přizpůsobovat 

preventivní prohlídky aktuálnímu zdravotnímu stavu populace a jejím zdravotním potřebám 

a podporovat pozitivní vliv preventivních intervencí v oblasti předcházení mnoha 

onemocněním nebo jejich včasné diagnostiky. V tomto směru je potřebné rozšířit obsah 

preventivních prohlídek tak, aby to bylo pacienty i poskytovateli zdravotních služeb vnímáno 

jako přínos a podnítilo zájem pacientů o vlastní zdraví, a to i v podobě zvýšení jejich zájmu 

o preventivní prohlídky.   

V rámci mnoha programů podporujících zdraví bylo prokázáno, že preventivní prohlídky jsou 

velmi významným zdrojem informací o zdravotním stavu konkrétně definované populace 

a jejím vývoji v čase a v závislosti na mnoha determinantách zdraví. Preventivní prohlídky 

hrají také důležitou roli při seznamování laické veřejnosti s rizikovými faktory, ať v obecné 

rovině nebo cíleně, s využitím poznatků z rodinné či osobní anamnézy pacienta. Na základě 

nových poznatků v medicíně, kdy je posilována zejména oblast včasného rozpoznání vážných 

onemocnění v důsledku neustálého rozšiřování a zkvalitňování diagnostických možností, lze 

předpokládat, že obsah preventivních prohlídek bude podléhat i v budoucnosti poměrně 

častým změnám.   

Navrhovaná právní úprava cílí na obsahové změny preventivních prohlídek a více se zaměřuje 

na potřeby pacientů odpovídající danému věku. Stimulem pro vyšší zájem pacientů podrobit 

se preventivním vyšetřením v rámci preventivních prohlídek je i fakt, že preventivní 

prohlídky patří podle § 13 odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním 

pojištění (dále jen „zákon o veřejném zdravotním pojištění“) mezi plně hrazené služby. 

Rozšíření rozsahu a úprava obsahu zdravotní péče v rámci preventivních prohlídek tedy 

pozitivně ovlivní jejich dostupnost pro širokou veřejnost. 

Navrhovaná právní úprava vhodně modifikuje a upřesňuje rozsah preventivních prohlídek 

u dětí od narození do 18 měsíců věku, ve věku 3, 5, 7, 9, 11, 13 a 15 let dítěte a rozšiřuje 

všeobecnou preventivní prohlídku pro dospělé o doporučení pacientovi podrobit se ve 

vymezeném věku preventivnímu očnímu vyšetření včetně doporučení intervalů tohoto 

vyšetření.  
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U preventivní prohlídky novorozenců se upřesňuje ověření registrujícího poskytovatele 

ambulantní péče v oboru praktické lékařství pro děti a dorost (dále jen „PLDD“), zda bylo 

provedeno screeningové vyšetření sluchu novorozence poskytovatelem v oboru neonatologie. 

Dále je zde upřesněno, že v případě, že pokud PLDD zjistí, že toto vyšetření provedeno 

nebylo, doporučí jeho provedení a podá informaci o poskytovatelích zdravotních služeb, kteří 

tato vyšetření poskytují. V současné době je u preventivních prohlídek novorozenců uvedeno 

pouze obecně ověření, zda bylo provedeno preventivní vyšetření sluchu, a v případě jeho 

neprovedení určení dalšího postupu PLDD. Toto ustanovení je v současné právní úpravě zcela 

nevyhovující, neboť nespecifikuje metody vyšetření, které by měly být k danému vyšetření 

použity. Nově upravené ustanovení tedy obsahuje screeningové vyšetření sluchu 

novorozence, které lze vykonat pouze jasně stanovenými specifickými metodami. 

S ohledem na současnou aplikační praxi se dále upřesňuje ustanovení o opakovaném 

podávání vitamínu K, kdy o tom nepodává PLDD poučení plošně u všech dětí, ale pouze 

v indikovaných případech.  

S ohledem na vysoké množství nově diagnostikovaných pacientů s poruchami autistického 

spektra je potřebné upravit ustanovení vyhlášky tak, aby vhodně a důrazněji tuto skutečnost 

reflektovalo a PLDD měl možnost doporučit opakování vyšetření za účelem včasného záchytu 

poruch autistického spektra s odstupem 6 měsíců od prvního vyšetření v případě, že byl 

výsledek prvního vyšetření nejednoznačný.  

Preventivní prohlídka ve 3 letech věku dítěte obsahuje v současné právní úpravě ustanovení 

o vyšetření znalosti barev, jehož výtěžnost je s ohledem na praxi minimální, neboť děti tohoto 

věku nejsou takového úkonu zpravidla schopny nebo se jejich znalost omezuje jen na úzkou 

škálu barev. Vhodnějším je tedy nastavení posuzování schopnosti rozlišení a přiřazování 

stejných barev. 

V rámci preventivní prohlídky v 5 letech věku dítěte se nově doplňuje povinnost PLDD podat 

informaci o vyšetření sluchu dítěte metodou tónové audiometrie a o poskytovatelích 

zdravotních služeb, kteří tato vyšetření poskytují. Ve 3, 5, 7, 9, 11 a 13 letech věku dítěte je 

potřeba sledovat mimo stanovené oblasti dále i komunikační schopnosti dítěte, neboť jejich 

případné odchylky mohou být zdrojem pro záchyt poruch autistického spektra a dalších 

poruch, neboť hlavně lehčí formy poruch se mohou prvotně projevit až v pozdějším věku 

v souvislosti s užšími a četnějšími sociálními interakcemi spojenými s docházkou do 

mateřských a základních škol.  

V 5 letech věku dítěte byla z tohoto důvodu dále akcentována potřeba individuálního 

zhodnocení školní zralosti dítěte s ohledem na jeho komunikační schopnosti pro nastavení 

budoucího režimu povinné školní docházky i s ohledem na možnosti záchytu poruch 

autistického spektra a dalších poruch, neboť narušení komunikačních schopností bývá často 

jejich příznakem.  

Ustanovení uvádějící rozsah preventivní prohlídky v 13 letech věku dítěte je nezbytné upravit 

v souladu s nynější praxí, kdy jsou v současné době očkovány děti proti lidskému 

papilomaviru v rozmezí věku 13 až 14 let bez rozdílu pohlaví. Stávající právní úprava tuto 

současnou situaci nereflektuje, neboť povinnost podat poučení o možnosti očkování uvádí jen 

u dívek. Obsah preventivní prohlídky ve 13 letech se dále doplňuje o vyšetření barvocitu, 

kterého není mladší dítě reálně schopno. Ve 13 letech věku již dítě rozezná i odstíny stejných 

barev a zvládá je v případě zdravého zraku od sebe rozlišovat. Vzhledem k tomu, že ve 13 

letech věku v současné době dítě povinnou školní docházku neukončuje a většinou se 

nerozhoduje o středním vzdělávání ani povolání, upouští se v rámci obsahu preventivní 

prohlídky od vyjádření k pracovnímu, případně studijnímu zaměření v souvislosti 

s ukončením povinné školní docházky, u osob se zdravotním postižením vyjádření k omezení 
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přípravy na pracovní uplatnění a k pracovní schopnosti. Toto se pak nahrazuje možností 

vyjádřit se k plánovanému studijnímu zaměření. V textu ustanovení upravujícího vyšetření 

krevních hodnot koncentrace celkového cholesterolu, HDL-cholesterolu, LDL-cholesterolu a 

triacylglycerolů v případě nepříznivé rodinné anamnézy bylo s ohledem na poznatky ze 

současné praxe potřebné specifikovat skutečnost, že je mimo preventivní prohlídky dětí v 5 

letech věku prováděno dále jen ve 13 letech věku dítěte. 

V rámci preventivních prohlídek u dětí v 15 letech věku je nutné upřesnit v souladu 

se současnou ověřenou praxí ustanovení, kdy bude při poruchách menstruačního cyklu 

dívkám doporučováno gynekologické vyšetření. Dále se z obsahu prohlídky v 15 letech věku 

dívek vypouští podání informace o možnosti očkování proti lidskému papilomaviru, protože 

tato informace je součástí preventivní prohlídky dětí ve 13 letech věku.  Z uvedeného důvodu 

je ustanovení v původním znění uvádějící poučení o možnosti očkování proti lidskému 

papilomaviru v rámci prohlídek ve věku 15 let dívek nadbytečné. Zároveň je potřebné doplnit 

obsah prohlídky dětí ve věku 15 let o „vyjádření k pracovnímu, případně studijnímu zaměření 

o souvislost s ukončením povinné školní docházky dítěte“ z toho důvodu, že u většiny dětí je 

právě v tomto věku povinná školní docházka ukončována. Obdobná je situace týkající se osob 

se zdravotním postižením ve věku 15 let, kde je vyjádření k omezení přípravy na pracovní 

uplatnění a k pracovní schopnosti vhodné uvést v souvislosti s ukončením povinné školní 

docházky.  

Stávající právní úprava řeší problematiku zrakových onemocnění prostřednictvím základních 

obecných vyšetření, která jsou v rámci všeobecné prohlídky zajišťována registrujícím 

poskytovatelem ambulantní péče v oboru všeobecné praktické lékařství. Problematickou 

oblastí je ale včasný záchyt bezpříznakových progresivních zrakových onemocnění ve věkové 

skupině populace od 45 do 61 let věku, která je nejvíce ohroženou skupinou. K odhalení 

těchto onemocnění jsou potřebná odborná vyšetření, která není z hlediska své odbornosti 

schopen ani oprávněn provést registrující poskytovatel ambulantní péče v oboru všeobecné 

praktické lékařství. V této souvislosti se obsah všeobecné preventivní prohlídky nově 

doplňuje o doporučení absolvovat oční preventivní vyšetření, a to v rozmezí od 45 až 61 

letech věku pacienta vždy jednou za 4 roky u poskytovatele ambulantní péče v oboru 

oftalmologie. 

Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace (RIA) se na základě výjimky, udělené 

ministryní spravedlnosti a předsedkyní Legislativní rady vlády č.j. 34313/2020-UVCR ze dne 

30. 9. 2020, nezpracovává. 

 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Navrhovaná vyhláška je v souladu se zmocněním podle § 120 k provedení § 5 odst. 3 písm. a) 

zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o 

zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a je zpracována v mezích tohoto zákona. 

Ustanovení vyhlášky vhodně reflektuje a formuje režim nastavený zákonem o zdravotních 

službách a podmínkách jejich poskytování a společně s tímto zákonem zajišťuje účelnou 

aplikaci těchto právních předpisů v běžné praxi.  
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3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie  

Návrh vyhlášky  

- není v rozporu s předpisy Evropské unie (dále jen „EU“) nebo obecnými právními 

zásadami práva EU.  

- je v souladu s principy doporučenými orgány EU a uplatňovanými v členských zemích 

EU.  

Vlastní problematika není závaznými předpisy EU upravena, neboť ve smyslu článku 168 

(Hlava XIV) Smlouvy o fungování EU vydává EU v oblasti zdravotnictví pouze podpůrná 

opatření, aniž by jimi harmonizovala zákony a ostatní předpisy členských států. 

Návrh vyhlášky je s právem EU plně slučitelný. 

Navrhovaných úprav se judikatura soudních orgánů EU nedotýká. 

Navrhovaná úprava není v rozporu s principy zakotvenými Úmluvou na ochranu lidských 

práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o 

lidských právech a biomedicíně (sdělení MZV č. 96/2001 Sb.m.s.) Jiné mezinárodní smlouvy, 

jimiž je Česká republika vázána, se jí nedotýkají. 

 

4. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 

sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 

menšiny, a dopady na životní prostředí 

Úprava vyhlášky nepředstavuje zvýšené finanční dopady na státní rozpočet a další veřejné 

rozpočty. 

Nová právní úprava zakládá, a to nepřímo, finanční dopad do veřejného zdravotního pojištění 

v souvislosti s doporučením absolvovat ve věkovém rozmezí od 45 let do 61 let věku 

preventivní oční vyšetření.   

V rámci samotné preventivní prohlídky k žádným dopadům nedojde, neboť registrující 

poskytovatel ambulantní péče v oboru všeobecné praktické lékařství pouze oční preventivní 

vyšetření pacientovi doporučí. Doporučení tedy bude součástí všeobecné preventivní 

prohlídky. 

Preventivní prohlídky zajišťované podle vyhlášky č. 70/2012 Sb. registrujícími poskytovateli 

jsou hrazeny podle zákona o veřejném zdravotním pojištění z veřejného zdravotního pojištění 

jako celek. Rozšířením nebo zúžením obsahu preventivních prohlídek nebude úhrada 

z veřejného zdravotního pojištění ovlivněna.  

Dopad do veřejného zdravotního pojištění v souvislosti s prováděním očních preventivních 

vyšetření navazujících na navrhované rozšíření obsahu všeobecné preventivní prohlídky podle 

§ 2 písm. f) vyhlášky lze předpokládat ve výši 97,7 mil. Kč při předpokládaném množství 79 

tis. provedených vyšetření za rok poskytovatelem ambulantní péče v oboru oftalmologie. Oční 

preventivní vyšetření bude poskytovateli ambulantní péče v oboru oftalmologie hrazeno 

v souladu se zákonem o veřejném zdravotním pojištění a bude do seznamu zdravotních 

výkonů zařazeno ve veřejném zájmu s účinností od ledna 2021.  

Nová právní úprava rovněž nepřímo zakládá dopad do podnikatelského prostředí ve vztahu 

k poskytovatelům ambulantní péče v oboru oftalmologie, u kterých lze předpokládat, že dojde 
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k navýšení počtu prováděných preventivních vyšetření pacientů ve věkové skupině od 45 do 

61 let věku, ale zároveň k navýšení úhrad za nově vykázané oční preventivní vyšetření. 

Pro registrující poskytovatele ambulantní péče v oboru všeobecné praktické lékařství a PLDD 

představuje nová právní úprava dopad ve vztahu k navýšení obsahu vyšetření, které jsou 

povinni v rámci preventivní prohlídky provést.  

Předkládaný návrh vyhlášky nemá žádné negativní sociální dopady. Vzhledem k umožnění 

včasného záchytu některých závažných onemocnění lze předpokládat návazné včasné 

poskytnutí odpovídající zdravotní péče, které výrazně ovlivní proces rozvoje onemocnění a 

tím i jeho sociální dopady na život pacientů. Vyhláška nemá negativní dopady  

na specifické skupiny obyvatel, na osoby sociálně slabé, ani na osoby se zdravotním 

postižením a národnostní menšiny.  

Předkládaný návrh vyhlášky nemá žádné negativní dopady na životní prostředí. 

 

5. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen  

Navrhovaná úprava není úpravou, která by porušovala nebo se jinak dotýkala zásady zákazu 

diskriminace. Současně není úpravou, která by porušovala nebo se jinak dotýkala zásady 

rovnosti mužů a žen. 

 

6. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Návrh nemění dosavadní praxi v oblasti ochrany soukromí a osobních údajů a navrhovaná 

právní úprava je v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Návrh 

nové právní úpravy nepředpokládá žádné nové dopady ve vztahu k ochraně soukromí a 

osobních údajů při provádění samotných preventivních prohlídek registrujícím 

poskytovatelem ambulantní péče v oboru všeobecné praktické lékařství nebo PLDD. Lékaři 

těchto poskytovatelů zajišťují veškerá vyšetření, ověření a doporučení v rámci preventivních 

prohlídek a vedou o nich záznamy pouze ve zdravotnické dokumentaci podle zákona 

o zdravotních službách a vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění 

pozdějších předpisů. Na základě navrhované změny nedochází k žádnému rozšíření údajů 

vedených ve zdravotnické dokumentaci, pouze se v některých případech obsah preventivní 

prohlídky zužuje a v jiných rozšiřuje. Z hlediska ochrany soukromí a osobních údajů nebyly 

tedy v této oblasti identifikovány žádné negativní dopady.  

 

7. Zhodnocení korupčních rizik 

S ohledem na navrhovanou právní úpravu se žádná korupční rizika nepředpokládají. 

 

8. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Přímé nebo nepřímé dopady pro bezpečnost a obranu státu se nepředpokládají. 
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II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K Čl. I 

K bodu 1 (§ 2 písm. f))  

Nové ustanovení vymezuje nově zavedené doporučení k očnímu preventivnímu vyšetření 

u populace ve věku 45–61 let vždy jednou za 4 roky registrujícím poskytovatelem ambulantní 

péče v oboru všeobecné praktické lékařství při všeobecné preventivní prohlídce. Dané věkové 

rozmezí je takto specifikováno z toho důvodu, neboť cílem očního preventivního vyšetření je 

včasný záchyt bezpříznakových progresivních onemocnění (glaukom, katarakta, věkem 

podmíněná makulární degenerace, diabetes mellitus) u pacientů ve 45-61 letech věku, kteří 

tvoří nejvíce ohroženou skupinu. Pacient se často rozhoduje pro zajištění očního vyšetření až 

v době projevu příznaků onemocnění. Pokud budou zachyceny časné fáze onemocnění díky 

očním preventivním vyšetřením, lze zahájit jejich léčbu včas a oddálit finální stadia nemoci 

s těžkým poškozením zrakových funkcí. Výše uvedená onemocnění jsou typická u lidí 

starších 60 let, ti mají v tomto věku často ale typické příznaky onemocnění a jsou 

poskytovatelem ambulantní péče v oboru oftalmologie vyšetřováni a sledováni. U nich není 

nutno oční preventivní vyšetření provádět. Obsahem doporučeného očního preventivního 

vyšetření jsou – tonometrie bezkontaktní, vyšetření refrakce autorefraktorem, 

biomikroskopické vyšetření fundu v mydriáze a perimetr statický. 

 

K bodu 2 (§ 3 odst. 2 písm. a) bod 3) 

Upravuje se stávající znění na ověření PLDD provedení screeningového vyšetření sluchu 

novorozence u poskytovatele zdravotní péče v oboru neonatologie. V případě, že nebylo toto 

vyšetření provedeno, PLDD doporučí provedení tohoto screeningového vyšetření 

poskytovatelem ambulantní péče v oboru otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku nebo 

foniatrie. O těchto poskytovatelích podá informaci. PLDD výsledek tohoto screeningového 

vyšetření následně eviduje. 

Novorozenecké screeningové vyšetření sluchu je považováno za aktivní a celoplošné 

vyhledávání chorob ohrožujících sluch v jejich časném, preklinickém stadiu tak, aby byly 

choroby diagnostikovány a léčeny dříve, než se stačí projevit a způsobit dítěti nevratné 

poškození sluchu. V rámci nové právní úpravy je ustanovení v souladu se současnou praxí 

specifikováno tak, aby bylo jasně stanoveno, že se ověření nebo doporučení vyšetření sluchu 

bude týkat provádění novorozeneckého screeningu sluchu, které představují pouze vyšetření 

tranzientně evokované otoakustické emise (TEOAE) nebo automatická BERA (AABR).  

 

K bodu 3 (§ 3 odst. 2 písm. a) bod 4) 

Text byl zpřesněn s ohledem na současnou aplikační praxi, kdy nepodává PLDD poučení 

o opakovaném podávání vitamínu K plošně u všech dětí, ale pouze v indikovaných případech. 

Vitamín K má být podán časně po porodu parenterálně. Pozdější podání je indikováno jen při 

klinickém podezření na hemorhagickou nemoc novorozence, nebo pokud po porodu byl 

vitamin K podán jen per orálně, či nebyl podán vůbec či byla podána nedostatečná dávka. 

Další indikací je kojení, do umělé výživy je vitamín K přidáván. Jeho opakování tedy není 

pravidlem, ale záleží na posouzení klinické situace lékařem – PLDD.  
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K bodu 4 (§ 3 odst. 2 písm. j)) 

Z důvodů nutnosti sladění se současnou aplikační praxí bylo ustanovení uvádějící vyšetření 

za účelem včasné diagnostiky poruch autistického spektra nahrazeno provedením vyšetření 

z důvodu včasného záchytu poruch autistického spektra. Důvodem je potřeba upřesnění, že 

PLDD poruchy autistického spektra nediagnostikuje, k tomu je odborně oprávněn pouze 

dětský psycholog nebo dětský psychiatr. PLDD je však odborně seznámen s příznaky, jimiž 

se tyto poruchy projevují, a je tedy schopen tyto příznaky zachytit V případě, že bude 

výsledek vyšetření za účelem včasného záchytu poruch autistického spektra provedené při 

této preventivní prohlídce nejednoznačný, doporučí PLDD kontrolní vyšetření za účelem 

včasného záchytu poruch autistického spektra, a to do 6 měsíců ode dne provedení tohoto 

vyšetření.  

 

K bodu 5 (§ 4 odst. 1 písm. b)) 

Ustanovení o zhodnocení psychosomatického vývoje ve 3 letech věku bylo doplněno 

o zhodnocení komunikačních schopností, jejichž poruchy jsou řazeny mezi příznaky poruch 

autistického spektra. K poruše komunikačních schopností dochází dále např. u vývojové 

dysfázie, ADHD, mentální retardace, úzkostných poruch a depresivních poruch. Komunikační 

schopnosti jsou souborem projevů jedince, který určuje schopnost a motivaci pacienta 

zapojovat se do sociálních interakcí, formu a styl komunikace, rozvoj komunikačních 

schopností v oblasti verbálních i neverbálních komunikačních nástrojů. Komunikační 

schopnosti jsou jasně daným uceleným souborem prvků, které PLDD cíleně sleduje 

a vyšetřuje. I přes to, že u dětí s nízkofunkčním autismem je diagnóza stanovena často již 

ve věku do 3 let, u dětí s lehčí formou poruchy může dojít k diagnostice až mnohem později 

v souvislosti se zvýšenou sociální zátěží spojenou se silnějšími a častějšími sociálními 

interakcemi po nástupu do mateřské školy. Cílem této úpravy je zefektivnění záchytu nejen 

poruch autistického spektra ale i dalších poruch, které se narušením komunikačních 

schopností projevují. S ohledem na to, že ročně je nově diagnostikováno cca 4000 nových 

případů osob s poruchami autistického spektra, je potřebné věnovat zvýšenou pozornost 

možným projevům těchto poruch tak, aby byla případná diagnóza stanovena včas a bylo 

možné se specifickými potřebami dítěte co nejefektivněji pracovat. 

 

K bodu 6 (§ 4 odst. 1 písm. g)) 

Stávající znění je zcela neodpovídající reálným schopnostem dítěte ve 3 letech věku, kdy je 

požadováno orientační vyšetření laterality a rozlišení barev. Od vyšetření znalosti barev 

se ustupuje, neboť ve 3 letech věku nejsou děti většinově schopny barvy pojmenovávat nebo 

se jejich znalost omezuje jen na úzké spektrum základních barev. PLDD je pokládáno 

za důležité, aby dítě zvládalo jen jejich vzájemné rozpoznávání a dělení na stejné barvy.  

 

K bodu 7 (§ 4 odst. 2 písm. a)) 

Stávající ustanovení bylo rozšířeno o zhodnocení komunikačních schopností k předběžnému 

posouzení školní zralosti. Poruchy komunikačních schopností jsou řazeny nejen mezi 

příznaky poruch autistického spektra, dalšími poruchami jsou na příklad vývojové dysfázie, 

ADHD, mentální retardace, úzkostné poruchy a depresivní poruchy. Komunikační schopnosti 

jsou souborem projevů jedince, který určuje schopnost a motivaci pacienta zapojovat se 

do sociálních interakcí, formu a styl komunikace, rozvoj komunikačních schopností v oblasti 

verbálních i neverbálních komunikačních nástrojů. Komunikační schopnosti jsou jasně daným 
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uceleným souborem oblastí, které PLDD cíleně sleduje a vyšetřuje. Tyto schopnosti se u dětí 

rozvíjejí individuálně, i u zdravého dítěte mohou být přítomny komunikační nerovnosti, jež 

by jej mohly v případě nástupu k povinné školní docházce limitovat. Je potřebné brát dané 

dítě jako individualitu, která je limitována buď nezralostí v určitě sledované oblasti nebo 

přímo zdravotním postižením, které může být i v tomto věku prvotně zachyceno. Děti se 

zdravotním postižením je nutné vnímat jako osobnost trpící různou mírou závažnosti 

onemocnění a disponující různým rozsahem schopností a dovedností potřebných k dosažení 

školní zralosti, mezi které se komunikační schopnosti řadí. S ohledem na možnosti jejich 

vzdělávání je určení stupně školní zralosti důležitým podkladem pro vhodnou volbu formy 

plnění povinné školní docházky. Značná část dětí s Aspergerovým syndromem je schopna při 

zajištění potřebných podmínek plnit povinnou školní docházku i v běžných základních 

školách (např. při zajištění podpory asistenta pedagoga, jehož přítomnost výrazně zvyšuje 

šanci dítěte na pozitivní výsledky a úspěšné sociální začlenění). I přes to, že u dětí 

s nízkofunkčním autismem je diagnóza stanovena často již ve věku do 3 let, u dětí s lehčí 

formou poruchy může dojít k diagnostice až mnohem později v souvislosti se zvýšenou 

sociální zátěží spojenou se silnějšími a častějšími sociálními interakcemi po nástupu 

do mateřské školy. 

Cílem této úpravy je zefektivnění záchytu nejen poruch autistického spektra ale i dalších 

poruch, které se narušením komunikačních schopností projevují. S ohledem na to, že ročně je 

nově diagnostikováno cca 4000 nových případů osob s poruchami autistického spektra, je ale 

potřebné věnovat zvýšenou pozornost možným projevům těchto poruch tak, aby byla 

případná diagnóza stanovena včas a bylo možné se specifickými potřebami dítěte co 

nejefektivněji pracovat.  

 

K bodu 8 (§ 4 odst. 2 písm. e)) 

Nové ustanovení rozšiřuje rozsah preventivní prohlídky dětí v 5 letech věku, kdy PLDD podá 

informaci o vyšetření sluchu dítěte metodou tónové audiometrie poskytovatelem ambulantní 

péče v oboru otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku nebo foniatrie. PLDD rodičům 

podává o těchto poskytovatelích a vyšetření pouze informaci a je na rozhodnutí rodičů, zda 

vyšetření dítěti zajistí.  

 

K bodu 9 (§ 5 odst. 1 písm. a)) 

Ustanovení bylo rozšířeno o zacílení rozhovoru s rodičem dítěte na posouzení sociálního 

chování a komunikačních schopností dítěte. Neboť i v tomto věku může dojít teprve k prvotní 

diagnostice poruch autistického spektra, ale například i vývojové dysfázie, ADHD, mentální 

retardace, úzkostné poruchy a depresivní poruchy, kdy se jejich symptomy objevují hlavně 

v souvislosti se školní docházkou a užšími a častějšími interakcemi s vrstevníky a dalšími 

osobami. V rámci sociálního chování získává PLDD informace o adaptaci dítěte na jeho 

společenské prostředí včetně adaptace na změny, jeho postoje k různým společenským 

tématům a normám a jeho chování v kolektivu. Komunikační schopnosti jsou souborem 

projevů jedince, který určuje schopnost a motivaci pacienta zapojovat se do sociálních 

interakcí, formu a styl komunikace, rozvoj komunikačních schopností v oblasti verbálních 

i neverbálních komunikačních nástrojů. Komunikační schopnosti jsou jasně daným uceleným 

souborem prvků, které PLDD cíleně sleduje a vyšetřuje. Cílem této úpravy je zefektivnění 

záchytu nejen poruch autistického spektra ale i dalších poruch, které se narušením 

komunikačních schopností projevují.  
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K bodu 10 (§ 5 odst. 1 písm. b)) 

Toto ustanovení je upraveno v souladu s nynější praxí, kdy jsou v současné době očkovány 

proti lidskému papilomaviru děti v rozmezí 13 až 14 let věku bez rozdílu pohlaví. Od 

1. 1. 2018 je očkování z veřejného zdravotního pojištění hrazeno i chlapcům.  

 

K bodu 11 (§ 5 odst. 1 písm. g)) 

Stávající úprava zcela neodpovídá schopnostem dětí v nižších věkových skupinách 5 a 7 let 

věku. Děti jsou většinově schopny barvy pojmenovávat v 5 letech věku, s barvocitnými 

tabulkami většina dětí v 7 letech věku pracovat nezvládá, a proto je barvocit v ordinacích 

PLDD již dlouhodobě vyšetřován až u dětí ve 13 letech věku. 

 

K bodu 12 (§ 5 odst. 1 písm. k)) 

Změna tohoto ustanovení upravuje nově obsah prohlídky ve 13 letech věku v souladu 

se současnou ověřenou praxí zajišťovanou PLDD a reflektuje současnou situaci, kdy je 

povinná školní docházka ukončována zpravidla až v 15 letech věku dítěte. Ve 13 letech věku 

dítěte se tedy o středním vzdělávání ani povolání většinou nerozhoduje. U dětí se zdravotním 

postižením ve věku 13 let není zpravidla ze stejného důvodu též potřebné vyjádření k omezení 

přípravy na pracovní uplatnění a k pracovní schopnosti na zhodnocení rizik do dalšího života 

vyplývajících z rodinné i osobní anamnézy. V obou případech je vhodné požadovat po dítěti 

ve 13 letech věku maximálně vyjádření k plánovanému studijnímu zařazení. 

 

K bodu 13 (§ 5 odst. 1 písm. l)) 

Vzhledem k poznatkům z praxe je potřebné upravit ustanovení, které upravuje vyšetření 

koncentrace celkového cholesterolu, HDL-cholesterolu, LDL-cholesterolu a triacylglycerolů, 

vyskytuje-li se v rodinné anamnéze do 55 let věku ischemická choroba srdeční, infarkt 

myokardu, angina pectoris, náhlé cévní mozkové příhody nebo hyperlipoproteinemie, které je 

nyní prováděno u dětí v 5 letech věku, což dané ustanovení uvádí, a dále pouze 13 letech 

věku. Stávající ustanovení všeobecných preventivních prohlídek dětí v 7, 9, 11 a 13 letech 

však tento údaj neuvádí a navozuje tak dojem, že je vyšetření vykonáváno i ve věku 7, 9 a 11 

letech věku dítěte. 

 

K bodu 14 (§ 5 odst. 2 písm. i)) 

Text bylo nutné upravit tak, aby stylisticky odpovídal dalšímu znění ustanovení.  

V souladu se současnou ověřenou praxí poskytování zdravotní péče PLDD je potřebné upravit 

ustanovení tak, aby odpovídalo nynější situaci, kdy je gynekologické vyšetření doporučováno 

dívkám při poruchách menstruačního cyklu.  

O možnosti očkování proti lidskému papilomaviru jsou děti informovány při preventivní 

prohlídce ve 13 letech věku, zde je tedy toto ustanovení považováno za nadbytečné. Dětem je 

toto očkování hrazeno z veřejného zdravotního pojištění jen ve věku mezi 13-14 rokem. 

Z tohoto důvodu tedy dětští lékaři v 15 letech o této možnosti již poučení nepodávají. To ale 

nevylučuje možnost, že lékař dítěti či rodičům v 15 letech informaci podá, pokud o to 

požádají. 
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K bodu 15 (§ 5 odst. 2 písm. j)) 

Vzhledem k tomu, že v současné době je u většiny dětí ve věku 15 let ukončována povinná 

školní docházka až v tomto věku, považuje se za vhodné upřesnit obsah tohoto ustanovení 

o formulaci týkající se vyjádření k pracovnímu, případně studijnímu zaměření v souvislosti 

s ukončením povinné školní docházky. Obdobná je situace týkající se dětí se zdravotním 

postižením ve věku 15 let, kde je vhodné uvést souvislost s ukončením povinné školní 

docházky u vyjádření k omezení přípravy na pracovní uplatnění a k pracovní schopnosti. 

 

K Čl. II – Účinnost 

Navrhuje se nabytí účinnosti vyhlášky patnáctým dnem po jejím vyhlášení. Důvodem pro 

stanovení dřívějšího dne nabytí účinnosti vyhlášky než k 1. červenci 2021 je docílit co možná 

nejmenší časové prodlevy účinnosti této vyhlášky od účinnosti novely vyhlášky 

č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, 

ve znění pozdějších předpisů, která od 1. ledna 2021 zavádí nový zdravotní výkon č. 75030 

„včasný záchyt závažných poruch vidění (obě oči)“, jenž umožní úhradu dotčených vyšetření 

očního lékaře. Potřebu brzkého rozšíření rozsahu preventivních vyšetření o doporučení 

absolvovat oční preventivní vyšetření pro skupinu pojištěnců ve věku 45 až 61 let, u nichž je 

pro další vývoj zdravotního stavu zásadní včasný záchyt poruch vidění, lze považovat 

za naléhavý obecný zájem ve smyslu ustanovení § 3 odst. 4 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce 

zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
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