
 IV. 
VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 
Návrh vyhlášky o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování 
základního kmene anesteziologického  

 (Materiál rozeslán byl rozeslán meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví  
ze dne 30. 11. 2020, s termínem pro přijímání připomínek od 1. 12 do 15. 12. 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce) 

  
Připomínkové místo 
 

 
Novelizační 
bod, 
ustanovení 
charakter 
připomínky 
 

 
Znění připomínky 
 
 

Vyhodnocení připomínky 
 

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 

 
 
K obecné připomínce MZ uvádí, že stanovení 
kompetencí vychází primárně z návrhů 
příslušných akreditačních komisí.  

MZ souhlasí s názorem představenstva ČLK, 
že lékař po absolvování základního lékařského 
kmene nemá specializovanou způsobilost 
a podle zákona musí pracovat pod dohledem 
v daném oboru plně kvalifikovaného lékaře.  

Současně však také zákon upravuje 
v ustanovení § 4 odst. 4 písm. a) skutečnost, že 
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nemá specializovanou způsobilost a podle 
zákona musí pracovat pod dohledem v daném 
oboru plně kvalifikovaného lékaře. 
 

„prováděcí právní předpis stanoví činnosti, 
které odpovídají rozsahu znalostí a dovedností 
získaných vzděláváním v základním kmeni, 
které může lékař s odbornou způsobilostí 
a s certifikátem o absolvování základního 
kmene vykonávat bez odborného dohledu“.  

Uvedená právní úprava byla do zákona 
navržena na základě požadavku zástupců 
odborné lékařské veřejnosti.  

Vyváženost navrhovaných činností pak záleží 
na návrhu akreditačních komisí, které se jako 
poradní organy MZ podílejí mimo jiné také 
na tvorbě obsahu vzdělávacích programů.  
 

  Připomínky k ust. § 1 
 
Lékař může po úspěšném složení zkoušky po 
ukončení vzdělávání v základním kmeni 
anesteziologickém bez odborného dohledu v 
rámci poskytování zdravotních služeb  

a) indikovat  léčivé  přípravky  a  
zdravotnické  prostředky  s výjimkou 
radiofarmak  
a cytostatik, 

b) provádět předanestetické vyšetření 
včetně anesteziologického rizika ASA 
IIIE, zhodnocení rizika, připravit 
pacienta k operačnímu výkonu, stanovit 
plán anesteziologické péče, indikovat 

AKCEPTOVÁNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
písm. b) zní 
„b) provádět předanestetické vyšetření 
pacientů  s anesteziologickým rizikem ASA I a 
II, zhodnocení rizika, připravit pacienta 
k operačnímu výkonu, stanovit plán 
anesteziologické péče, indikovat rozsah 
pooperačního monitorování a určit cílové 
oddělení poskytující akutní lůžkovou péči 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBXFLYCYG)



3 
 

rozsah pooperačního monitorování a 
určit cílové oddělení poskytující akutní 
lůžkovou péči standardní, akutní 
lůžkovou péči intenzivní  - intenzivní 
péči 1. stupně – nižší intenzivní péči, 
intenzivní péči 2. stupně – vyšší 
intenzivní péči (jednotku intenzivní 
péče) nebo intenzivní péči 3. stupně – 
resuscitační péči (oddělení 
anesteziologicko resuscitační), 

c) zavádět periferní žilní katetr, 
nasogastrickou sondu, permanentní 
močový katetr, arteriální katetr, 
centrální žilní katetr, 

d) provádět zajištění dýchacích cest 
tracheální intubací nebo zavedením 
supraglotické pomůcky, 

e) podávat celkové svodné nebo  
regionální anestezie k plánovaným 
diagnostickým  
a léčebným  výkonům u dospělých 
pacientů s anesteziologickým rizikem 
ASA I až III II 
s výjimkou operačních výkonů typu 
BUPA D a E, 

f) podávat  celkové  svodné  nebo  
regionální  anestezie k plánovaným 

standardní, akutní lůžkovou péči intenzivní  - 
intenzivní péči 1. stupně – nižší intenzivní 
péči, intenzivní péči 2. stupně – vyšší 
intenzivní péči (jednotku intenzivní péče) nebo 
intenzivní péči 3. stupně – resuscitační péči 
(oddělení anesteziologicko resuscitační),“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
písm. e) zní: 
„podávat celkové svodné nebo regionální  
anestezie k plánovaným diagnostickým a 
léčebným výkonům u dospělých pacientů 
s anesteziologickým rizikem ASA I a II,“. 
 
 
 
 
Písmeno f) je vypuštěno. 
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diagnostickým  
a léčebným výkonům u dětí nad 3 roky 
s anesteziologickým rizikem ASA I až 
II, 

g) zajistit a ošetřit  pacienta  
v pooperačním  období  včetně  
zabezpečení  systémové  
a regionální analgesie, 

h) provádět základní zajištění pacientů s 
náhlým selháním životních funkcí nebo 
pacientů takovým selháním 
bezprostředně ohrožených, včetně 
zabezpečení nezbytné konsiliární 
spolupráce a indikace zahájení 
orgánové podpory, 

i) diagnostikovat a léčit základní poruchy 
vnitřního prostředí, zajistit nutriční 
podporu, 

j) diagnostikovat a léčit nejčastější 
infekční stavy v intenzivní péči, 

k) provádět kardiopulmonální resuscitaci 
včetně defibrilace nebo kardioverze 
pacientům ve všech věkových 
skupinách, poskytovat poresuscitační 
péči u dospělých. 
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Odůvodnění: 
Česká lékařská komora považuje výše 
uvedené připomínky v písm. b), e) a f) za 
zásadní a na jejich úpravě trvá 
s odůvodněním, že v případech, kdy je 
anesteziologická péče poskytovaná vysoce 
rizikovým skupinám pacientů, mezi něž 
mimo jiné patří i děti, je nepodkročitelnou 
podmínkou minimálně telefonická 
dostupnost plně erudovaného lékaře, tj. 
lékaře se specializovanou způsobilostí 
v oboru anesteziologie a intenzivní 
medicína, pro případ potřeby konzultace 
neočekávaných komplikací, ale i akutní 
odborné konzultace v obecné rovině. 
 
ČLK dále konstatuje, že vyhláška by měla 
stanovit minimální rámec kompetencí, a to 
s ohledem na postavení školitele, který je 
v souladu se zák. č. 95/2004 Sb., oprávněn 
rozsah kompetencí s ohledem na dosavadní 
zkušenosti školence dále rozšiřovat. 
 
Zásadní připomínka 

 
    

 
V Praze dne             prosince  2020                                                                                                         Podpis 
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