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V. 

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 

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

(Materiál byl rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví dne 29. 10. 2020, s termínem pro přijímání 

připomínek do 20. 11. 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce) 

  

Připomínkové místo 

 

Znění připomínky 

 

 

Vyhodnocení připomínky 

ÚVČR – VÚV 

Odbor protidrogové 

politiky 

  

 1. V § 2 požadujeme úpravu bodu f) a doplnit nový 

bod g) 

 

Navrhovaná změna textu se zvýrazněnou úpravou 

(tečku na konci odstavce nahradit čárkou) 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 od posledního vyšetření., 

 

§ 2 požadujeme doplnit nový bod g), který zní:  

 

g) součástí všeobecné preventivní prohlídky je v 

Neakceptováno 

 

Souhlasíme s tím, že screening návykových nemocí má 

zásadní zdravotní a společenský význam, nicméně 

požadavek na tak významnou úpravu je před začleněním 

do zákonné úpravy prioritně potřebné důkladně projednat 

se všemi dotčenými subjekty (odborné společnosti 

a zdravotní pojišťovny). Vzhledem k tomu, že nyní je 

účinnost vyhlášky plánovaná od 1. 1. 2021, nebude toto 

již reálné v tomto novelizačním procesu zajistit.   

 

K požadované úpravě § 2 bodu f) a doplnění nového 

bodu g) 

Souhlasíme s tvrzením, že záchyt návykových nemocí je 
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rámci adiktologické prevence zhodnocení rizik z 

hlediska anamnézy rodinné, osobní a pracovní a je-

li to důvodné, provést u pacientů orientační 

diagnostiku rizikového a škodlivého užívání 

návykové látky a diagnostiku adiktologických 

poruch 

 

Zdůvodnění: 

 

Užívání návykových látek (tabák, alkohol, nelegální 

drogy) představuje rizikový faktor, který se přibližně 

jednou pětinou podílí na celkové nemocnosti a 

úmrtnosti ve vyspělých zemích. V ČR je užívání 

návykových látek zodpovědné přibližně za 25 tisíc 

úmrtí ročně. Jedná se o významnou příčinu zdravotní 

zátěže.  

 

Návrh doplnění nového bodu zároveň uvádí Vyhlášku 

č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, do 

souladu se zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví 

před škodlivými účinky návykových látek, který 

stanoví všem zdravotníkům provádět orientační 

diagnostiku a krátkou intervenci adiktologických 

poruch při každém kontaktu s pacientem 

v odůvodněných případech. Screening návykových 

nemocí má zásadní zdravotní a společenský význam. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

zásadní zdravotní a společenskou problematikou, 

nicméně zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před 

škodlivými účinky návykových látek, ve znění 

pozdějších předpisů, se však netýká prevence, určuje 

povinnost diagnostiky „v odůvodněném“ případě 

a povinnost intervence u „uživatelů“. Není to tedy 

předmětem vyhlášky o preventivních prohlídkách, která 

je zaměřena na péči preventivní, ne diagnostickou.  

Musíme upozornit na to, že součástí preventivní 

prohlídky pro dospělé je již nyní anamnéza, která 

zahrnuje též dotaz na užívání návykových látek, zejména 

cigaret a alkoholu, a případné intervence v rámci 

ovlivňování rizikových faktorů. Intervence v rámci 

adiktologických poruch jsou tedy součástí běžných 

konzultací, nikoliv výhradně preventivních prohlídek. 

V tomto směru tedy považujeme vyhlášku za plně 

v souladu se zákonem o ochraně zdraví před škodlivými 

účinky návykových látek. 

 

Uvedený požadavek je potřeba podrobně projednat jak 

po odborné stránce s odbornými společnostmi, tak i 

v návaznosti na platby zdravotním pojišťovnám, což 

spadá do kompetence SPL ČR; případné formy 

implementace požadavku do preventivních prohlídek 

musejí tedy nejdříve tedy projít dohodovacím a následně 

legislativním procesem. Vzhledem k plánované účinnosti 

novelizovaného znění vyhlášky od 1. 1. 2021 toto není 

z odborného ani z úhradového hlediska reálné nyní 
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začleňovat. Vyhlášku č. 70/2012 Sb. je nicméně možné 

upravovat každý rok a nic tedy nestojí v cestě 

ke komplexnímu a podrobnému projednání požadavku 

a event. změnám v následujícím roce. 

 

Připomínkové místo s neakceptováním připomínky 

nesouhlasí, žádá o svolání jednání s relevantním 

zastoupením klíčových institucí a odborných 

společností, na kterém bude předmětná připomínka 

projednána.  

 

Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že problematika, kterou 

se připomínka zabývá, byla diskutována se zástupci 

Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP a Odborné 

společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP. 

Ministerstvo zdravotnictví ji považuje pro tuto chvíli 

za vyčerpávajícím způsobem vysvětlenou. V odůvodnění 

vypořádání byla nabídnuta řešení, která nebyla 

připomínkovým místem komentována. Takto 

významnému požadavku nelze bez předchozí shody 

s poskytovateli zdravotních služeb a zdravotními 

pojišťovnami vyhovět. 

 

 2. §5 odst. 2, požadujeme úpravu bodu j) a doplnit 

bod k)  

 

Navrhovaná změna textu se zvýrazněnou úpravou 

(tečku na konci odstavce nahradit čárkou) zní: 

Neakceptováno 

 

V rámci platného znění vyhlášky je v §5 písm. a) 

uvedeno, že: 

„Obsahem všeobecných preventivních prohlídek dětí 
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j) zhodnocení rizik do dalšího života vyplývajících z 

rodinné i osobní anamnézy a vyjádření k pracovnímu, 

případně studijnímu zaměření v souvislosti s 

ukončením povinné školní docházky; u osob se 

zdravotním postižením vyjádření k omezení přípravy 

na pracovní uplatnění a k pracovní schopnosti v 

souvislosti s ukončením povinné školní docházky., 

 

§ 2 požadujeme doplnit nový bod k), který zní: 

 

k) součástí všeobecné preventivní prohlídky je v 

rámci adiktologické prevence zhodnocení rizik z 

hlediska anamnézy rodinné a osobní a je-li to 

důvodné, provést u dětí orientační diagnostiku 

rizikového a škodlivého užívání návykové látky a 

diagnostiku adiktologických poruch 

 

Zdůvodnění: 

 

Užívání návykových látek (tabák, alkohol, nelegální 

drogy) představuje rizikový faktor, který se přibližně 

jednou pětinou podílí na celkové nemocnosti a 

úmrtnosti ve vyspělých zemích. V ČR je užívání 

návykových látek zodpovědné přibližně za 25 tisíc 

úmrtí ročně. Pokud jde o mladé dospělé, je např. podíl 

alkoholu a nelegálních drog na jejich úmrtnosti až 

čtvrtinový! Užívání návykových látek tedy představuje 

v 7, 9, 11 a 13 letech věku je: 

a) rozhovor s rodičem zaměřený na nová anamnestická 

fakta včetně cílených dotazů směřujících k včasnému 

odhalení nemocí a stavů, které se v počátku projevují 

nejasnými příznaky; vyloučení známek týrání, 

zanedbávání a zneužívání dítěte, počátků různých 

závislostí a rizikového chování dítěte; posouzení 

sociálního chování dítěte a komunikačních schopností; 

poučení o zdravém životním stylu včetně úrazové 

prevence podle specifik pro daný věk, posouzení 

funkčnosti rodiny,“,  

z čehož jasně vyplývá, že PLDD se na rizikové chování 

a počátky různých závislostí při preventivních 

prohlídkách cíleně zaměřuje. V tuto chvíli byl 

na podporu a zefektivnění intervencí finalizován Manuál 

krátké intervence v ordinaci PLDD, který bude splňovat 

požadovaný preventivní charakter a bude obsahovat i 

intervenci v dotčené oblasti. Další rozvoj specifických 

intervencí v oblasti závislostí považuje tedy MZČR za 

vhodné řešit v současné době výše zmíněným 

Manuálem, který bude plnit i funkci diagnostickou a 

terapeutickou.  

 

Připomínkové místo s neakceptováním připomínky 

nesouhlasí, žádá o svolání jednání s relevantním 

zastoupením klíčových institucí a odborných 

společností, na kterém bude předmětná připomínka 

projednána.  
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významnou příčinu zdravotní zátěže u dospívajících a 

mladých dospělých. 

 

Návrh doplnění nového bodu zároveň uvádí Vyhlášku 

č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, do 

souladu se zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví 

před škodlivými účinky návykových látek, který 

stanoví všem zdravotníkům provádět orientační 

diagnostiku a krátkou intervenci adiktologických 

poruch při každém kontaktu s pacientem v 

odůvodněných případech. Screening návykových 

nemocí má zásadní zdravotní a společenský význam. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že problematika, kterou 

se připomínka zabývá, byla diskutována se zástupci 

Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP a Odborné 

společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP. 

Ministerstvo zdravotnictví ji považuje pro tuto chvíli 

za vyčerpávajícím způsobem vysvětlenou. V odůvodnění 

vypořádání byla nabídnuta řešení, která nebyla 

připomínkovým místem komentována. Takto 

významnému požadavku nelze bez předchozí shody 

s poskytovateli zdravotních služeb a zdravotními 

pojišťovnami vyhovět. 

 

 

 3. § 5 odst. 3, j)  

 

Požadujeme doplnit § 5, odst. 3, j). 

 

Navrhovaná změna vyznačená v textu zní: 

 

j) zhodnocení rizik do dalšího života vyplývajících z 

rodinné i osobní anamnézy a vyjádření k pracovnímu, 

případně studijnímu zaměření; u osob se zdravotním 

postižením vyjádření k omezení přípravy na pracovní 

uplatnění a k pracovní schopnosti. Součástí 

zhodnocení rizik podle předchozí věty je zhodnocení 

rizikového chování v rámci adiktologické prevence 

Neakceptováno 

 

Připomínka je nyní nad rámec novelizace vyhlášky 

č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění 

pozdějších předpisů, ale velice děkujeme za podnět, 

který bude brán na zřetel v případě dalšího novelizačního 

procesu tohoto předpisu. 

 

Připomínkové s neakceptováním připomínky 

nesouhlasí, žádá o svolání jednání s relevantním 

zastoupením klíčových institucí a odborných 

společností, na kterém bude předmětná připomínka 

projednána.  
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a je-li to důvodné, provedení orientační diagnostiky 

rizikového a škodlivého užívání návykové látky a 

diagnostiky adiktologických poruch. 

 

Zdůvodnění: 

 

Užívání návykových látek (tabák, alkohol, nelegální 

drogy) představuje rizikový faktor, který se přibližně 

jednou pětinou podílí na celkové nemocnosti a 

úmrtnosti ve vyspělých zemích. V ČR je užívání 

návykových látek zodpovědné přibližně za 25 tisíc 

úmrtí ročně. Pokud jde o mladé dospělé, je např. podíl 

alkoholu a nelegálních drog na jejich úmrtnosti až 

čtvrtinový! Užívání návykových látek tedy představuje 

významnou příčinu zdravotní zátěže u dospívajících a 

mladých dospělých. 

 

Návrh doplnění nového bodu zároveň uvádí Vyhlášku 

č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, do 

souladu se zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví 

před škodlivými účinky návykových látek, který 

stanoví všem zdravotníkům provádět orientační 

diagnostiku a krátkou intervenci adiktologických 

poruch při každém kontaktu s pacientem 

v odůvodněných případech. Screening návykových 

nemocí má zásadní zdravotní a společenský význam. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Požadavku nebude vyhověno, a to z důvodů uvedených 

výše v odůvodnění neakceptace připomínek ad 1.a 2. 
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Rada seniorů České 

republiky, z. s. s. 

  

 Rada seniorů České republiky neuplatňuje 

k navrženému rozšíření preventivních prohlídek žádné 

zásadní připomínky a jejich rozšíření podporuje. V této 

souvislosti ale důrazně upozorňuje, že na seniorskou 

populaci se při rozšiřování preventivních prohlídek 

zapomnělo, což nepovažujeme za odpovědné. 

Seniorská populace je z důvodu věku nejohroženější 

věkovou skupinou, čemuž musí odpovídat také její 

zdravotní prevence. Po projednání předloženého návrhu 

právního předpisu ve svém legislativním týmu a ve 

zdravotní komisi požadujeme zavedení těchto nových 

preventivních prohlídek: 

 

1. U osob 65+ zavést pravidelné preventivní prohlídky 

vždy za 2 roky k vyloučení nejčastějších maligních 

onemocnění a nejčastějších rizik kardiovaskulárních, 

hrozících infarktem myokardu a cévní příhody 

mozkové. 

 

Zdůvodnění: 

Typy takto prováděných prevencí jsou v oblasti 

malignit: Rtg plic, mamografie, vyšetření markerů 

kolorektálního karcinomu a karcinomu prostaty. 

V oblasti kardio a cerebro – vaskulární to jsou: EKG 

Neakceptováno 

 

Podle ustanovení § 2 vyhlášky o preventivních 

prohlídkách se všeobecná preventivní prohlídka provádí 

vždy jednou za 2 roky, a to po celý život, není zde 

věkové ohraničení 65 let. Typy preventivních vyšetření, 

včetně odhalení možné přítomnosti maligního 

onemocnění či onemocnění kardiovaskulárního 

a plicního, i s nastavením intervalu kontroly, odpovídají 

postupům doporučeným příslušnými odbornými 

lékařskými společnostmi. Současná náplň preventivní 

prohlídky je zaměřená právě na vyhodnocení rizik 

nejčastějších civilizačních onemocnění – 

kardiometabolických a onkologických a případném 

zahájení intervencí. Preventivní prohlídky ovšem nelze 

chápat jako „vylučování onemocnění“, protože to je 

v populačním měřítku nesplnitelné z důvodů odborně-

etických i ekonomických (desetitisíce lidí by musely 

absolvovat náročná, potenciálně ohrožující a nákladná 

vyšetření, aby bylo u několika jedinců zjištěna nemoc, 

bez jistoty jejího ovlivnění). 

 

Ministerstvo zdravotnictví považuje za základní problém 

nízkou návštěvnost ordinací praktických lékařů v rámci 
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k vyloučení arytmie srdeční a ultrasonografie krčních 

tepen k vyloučení stenóz, hrozících mozkovým 

ischemickým iktem. Všech 6 typů těchto preventivních 

vyšetření jsou procedury finančně nenáročné, svým 

výsledkem však předcházejí osobním tragédiím a 

předcházejí velkým ekonomickým nákladům na léčbu 

pokročilých fází výše uvedených onemocnění. 

 

 

preventivních prohlídek. Důležité je zacílit pozornost 

jednotlivých subjektů na edukaci (nejen) seniorské 

populace, která bude směřovat k jejímu vyššímu zájmu o 

podstupování preventivních prohlídek. Z dostupných 

zdrojů vyplývá, že se celková výtěžnost preventivních 

prohlídek pohybuje mezi 43–53% populace. Údaj 

o pokrytí z roku 2018, který zohledňuje vykázané 

výkony související s preventivní prohlídkou pro dospělé 

ve dvouletém intervalu (% osob s provedenou 

preventivní prohlídkou u praktického lékaře v letech 

2017–2018) uvádí, že pokrytí preventivními prohlídkami 

u všeobecného lékaře pro dospělé ve věkové skupině 65+ 

bylo přibližně 53 %. Tato hodnota ukazuje na nízký 

zájem o preventivní prohlídky. V případě, že by došlo 

k vyšší návštěvnosti v rámci preventivních prohlídek, lze 

se domnívat, že by byl v seniorské populaci odhalen 

vyšší podíl rizikových faktorů, které jsou v příčinné 

souvislosti se vznikem nemoci nebo zhoršení 

zdravotního stavu. 

 

Připomínkové místo vzalo na vědomí zdůvodnění 

odmítnutí, ale na uplatnění připomínky trvá. 

 

 2. Úkony všeobecné preventivní prohlídky u osob 65+ 

rozšířit o úkony testující a podmiňující zdravotní 

způsobilost k řízení motorových vozidel dle vyhlášky 

č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti 

k řízení motorových vozidel.  

Neakceptováno 

 

Touto problematikou se zabývá jiný právní předpis 

a není tedy možné, aby do pravidel nastavených jiným 

předpisem vstupoval předpis další. Dále je potřebné 
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Zdůvodnění: 

Jde o obvyklou praxi v Rakousku a Německu, která se 

osvědčila a kterou čeští senioři dlouhodobě požadují. V 

předchozích vyjednáváních byl ministr zdravotnictví na 

tento požadavek české seniorské populace upozorněn. 

upozornit na to, že vyhláška o preventivních prohlídkách 

vychází ze zákonného zmocnění podle § 120 zákona 

č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách 

jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), které 

uvádí, že Ministerstvo zdravotnictví vydá vyhlášku 

k provedení § 5 odst. 3 tohoto zákona, který mimo další 

stanoví: „a) druhy, obsah a časové rozmezí preventivních 

prohlídek, okruhy osob, kterým jsou jednotlivé druhy 

preventivních prohlídek poskytovány, a okruhy 

poskytovatelů, kteří preventivní prohlídky provádějí“. 

Vyhověním požadavku na předmětné rozšíření 

všeobecné preventivní prohlídky by došlo 

k nepřípustnému překročení zákonného zmocnění.  

 

Vyhláška upravuje preventivní prohlídky obecně 

pro všechny skupiny pacientů v závislosti na věku 

a v případě gynekologické preventivní prohlídky 

na pohlaví a nevyčleňuje jen určité jejich kategorie, jako 

jsou např. řidiči. Pravidelná prohlídka řidičů tedy není 

pokládána za preventivní prohlídku. Je ale možné, aby 

výstup z preventivní prohlídky sloužil jako podklad 

pro posudkové rozhodnutí registrujícího praktického 

lékaře o zdravotní způsobilosti k řízení motorových 

vozidel.  

 

Připomínkové místo vzalo na vědomí zdůvodnění 

odmítnutí, ale na uplatnění připomínky trvá.  
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Ministerstvo spravedlnosti 
 

 

 K bodu č. 1. - § 2 písm. f) 

Doporučujeme slova „od posledního vyšetření“ 

vypustit pro nadbytečnost. 

 

Tato připomínka je doporučující. 

 

Akceptováno 

 

 K bodu č. 8. - § 4 odst. 2 písm. e) 

V souladu s odůvodněním a z důvodu přesnosti 

doporučujeme před slovo „vyšetření“ doplnit slovo 

„možnosti“. 

 

Tato připomínka je doporučující. 

 

Akceptováno jinak 

 

Bylo upraveno odůvodnění. Slovo „možnosti“ již není 

nadále v odůvodnění uvedeno. Záměrem je, aby 

informace o vyšetření byla podána vždy.  

 

 

V Praze dne              prosince 2020                                                                                                         Podpis 
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