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164

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 24. července 2018,

kterým se mění nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání
a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

Vláda nařizuje podle § 90 odst. 1 zákona č. 96/
/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způ-
sobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických po-
volání a k výkonu činností souvisejících s poskytová-
ním zdravotní péče a o změně některých souvisejí-
cích zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických
povoláních), ve znění zákona č. 189/2008 Sb. a zá-
kona č. 201/2017 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech spe-
cializačního vzdělávání a označení odbornosti zdra-

votnických pracovníků se specializovanou způsobi-
lostí, se mění takto:

1. V § 1 odstavec 2 zní:

„(2) Převedení specializací podle vyhlášky č. 77/
/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných
odborných pracovnících ve zdravotnictví, a podle
nařízení vlády č. 463/2004 Sb., kterým se stanoví
obory specializačního vzdělávání a označení odbor-
nosti zdravotnických pracovníků se specializovanou
způsobilostí, na obory specializačního vzdělávání
a označení odbornosti specialistů je uvedeno v pří-
loze č. 2 k tomuto nařízení.“.

2. V příloze č. 1 položka 1 včetně nadpisu zní:

3. V příloze č. 1 se za položku 1 vkládá nová
položka 1a, která včetně nadpisu zní:
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4. V příloze č. 1 položce 2 bodě 2 se slova
„v gynekologii a porodnictví“ zrušují.

5. V příloze č. 1 položce 2 se doplňuje bod 4,
který zní:

6. V příloze č. 1 položce 4 se bod 6 zrušuje.

Dosavadní body 7 až 10 se označují jako body 6
až 9.

7. V příloze č. 1 položka 5 včetně nadpisu zní:

8. V příloze č. 1 položce 8 se doplňuje bod 2,
který zní:

9. V příloze č. 1 položky 9 a 10 včetně nadpisů
znějí:

10. V příloze č. 1 položce 11 se doplňuje bod 3,
který zní:
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11. V příloze č. 1 nadpis položky zní „Logoped
ve zdravotnictví“.

12. V příloze č. 1 položce 13 se body 2 až 5
zrušují.

13. V příloze č. 1 položce 15 se bod 4 zrušuje.

Dosavadní body 5 až 10 se označují jako body 4
až 9.

14. V příloze č. 1 položce 16 bodě 2 se slova
„Klinický inženýr pro perfuziologii“ nahrazují slo-
vem „Perfuziolog“.

15. V příloze č. 1 se doplňují položky 20 a 21,
které včetně nadpisů znějí:

16. Název přílohy č. 2 zní: „PŘEVEDENÍ
SPECIALIZACÍ PODLE DŘÍVĚJŠÍCH PRÁV-
NÍCH PŘEDPISŮ NA OBORY SPECIALIZAČ-
NÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OZNAČENÍ ODBOR-
NOSTI SPECIALISTŮ“.

17. V příloze č. 2 se v názvu čtvrtého sloupce
tabulky slova „k tomuto nařízení“ nahrazují slovy
„k nařízení vlády č. 31/2010 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti nařízení vlády č. 164/
/2018 Sb.“.

18. V příloze č. 2 se v názvu pátého sloupce
tabulky slova „k tomuto nařízení“ nahrazují slovy
„k nařízení vlády č. 31/2010 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti nařízení vlády č. 164/
/2018 Sb.“.
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Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Specializovaná způsobilost získaná studiem
v oborech specializačního vzdělávání ošetřovatelská
péče v pediatrii, komunitní ošetřovatelská péče, pe-
rioperační péče v gynekologii a porodnictví, sexuo-
logie a asistovaná reprodukce, ortodoncie, výživa
dospělých, výživa dětí, klinická technika, nukleární
medicína, fyzioterapie v neurologii, fyzioterapie ve
vnitřním lékařství, fyzioterapie v chirurgických obo-
rech a traumatologii a v oboru fyzioterapie v neona-
tologii a pediatrii stanovených nařízením vlády č. 31/
/2010 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto nařízení vlády, zůstává nedotčena.

2. Do specializačního vzdělávání v oborech ko-
munitní ošetřovatelská péče, perioperační péče v gy-
nekologii a porodnictví, sexuologie a asistovaná re-
produkce, ortodoncie, výživa dospělých, výživa dětí,
klinická technika, nukleární medicína, fyzioterapie
v neurologii, fyzioterapie ve vnitřním lékařství, fy-
zioterapie v chirurgických oborech a traumatologii
nebo do oboru fyzioterapie v neonatologii a pediatrii
stanovených nařízením vlády č. 31/2010 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
nařízení vlády, lze zařadit pouze uchazeče, který
podal žádost o zařazení do specializačního vzdělá-
vání přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení
vlády. Uchazeč, který byl zařazen do oboru specia-
lizačního vzdělávání podle věty první a zahájil stu-
dium přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení
vlády, dokončí specializační vzdělávání v tomto obo-
ru stanoveném nařízením vlády č. 31/2010 Sb., ve

znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
nařízení vlády.

3. Zdravotnický pracovník, který získal specia-
lizovanou způsobilost v oboru perfuziologie s ozna-
čením odbornosti specialisty sestra pro klinickou
perfuziologii, klinický technik pro perfuziologii
nebo klinický inženýr pro perfuziologii stanoveném
nařízením vlády č. 31/2010 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády,
se považuje za zdravotnického pracovníka se specia-
lizovanou způsobilostí v oboru perfuziologie s ozna-
čením odbornosti specialisty perfuziolog podle na-
řízení vlády č. 31/2010 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády.

4. Zdravotnický pracovník, který získal specia-
lizovanou způsobilost v oboru perioperační péče
v gynekologii a porodnictví s označením odbornosti
specialisty porodní asistentka pro perioperační péči
stanoveném nařízením vlády č. 31/2010 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto naří-
zení vlády, se považuje za zdravotnického pracov-
níka se specializovanou způsobilostí v oboru perio-
perační péče s označením specialisty porodní asi-
stentka pro perioperační péči podle nařízení vlády
č. 31/2010 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto nařízení vlády.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září
2018.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr zdravotnictví:

Mgr. et Mgr. Vojtěch v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 6. června 2018

o obsahu a rozsahu kurzů komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
stanoví podle § 10 písm. b) zákona č. 155/1998 Sb.,
o komunikačních systémech neslyšících a hluchosle-
pých osob, ve znění zákona č. 384/2008 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje obsah a rozsah bez-
platné výuky v kurzech komunikačních systémů ne-
slyšících a hluchoslepých osob pro rodiče, u jejichž
dítěte byla diagnostikována praktická nebo úplná
hluchota nebo hluchoslepota.

§ 2

Druhy poskytovaných kurzů

Kurzy komunikačních systémů neslyšících
a hluchoslepých osob se pro účely této vyhlášky dělí
na

a) kurz českého znakového jazyka,

b) kurzy komunikačních systémů vycházejících
z českého jazyka.

§ 3

Obsah kurzu českého znakového jazyka

(1) Kurz českého znakového jazyka se posky-
tuje ve 2 na sebe navazujících znalostních úrovních,
a to začátečník a pokročilý, a zpravidla se skládá
z obecné a zvláštní části.

(2) Obecná část kurzu českého znakového ja-
zyka je součástí obou znalostních úrovní, ledaže
podle individuální potřeby účastníků kurzu pro
pokročilé není její výuka účelná. Její obsah tvoří
alespoň výuka

a) historie a kultury neslyšících,
b) zásad přístupu k dětem se sluchovým postiže-

ním,

c) typické komunikace dětí se sluchovým postiže-
ním,

d) základních principů a charakteristiky komuni-

kace v českém znakovém jazyce a rozdílů od
mluvených jazyků,

e) základních tvarů rukou a prstové abecedy,

f) základních znaků pro každodenní potřebu a

g) základních gramatických pravidel českého zna-
kového jazyka.

(3) Obsah zvláštní části kurzu českého znako-
vého jazyka pro začátečníky je převážně prakticky
zaměřený a tvoří jej alespoň výuka

a) používání prstové abecedy k vyjádření jmen
a znaků pro každodenní potřebu,

b) tvorby základních vět pro vyjádření každoden-
ních potřeb a

c) schopnosti vyjádřit v neplynulé formě základní
údaje o sobě a své rodině, zeptat se ostatních na
osobní záležitosti a odpovědět na jednoduché
otázky týkající se osobních záležitostí a komu-
nikovat o každodenních potřebách a činnos-
tech.

(4) Obsah zvláštní části kurzu českého znako-
vého jazyka pro pokročilé je převážně prakticky za-
měřený a tvoří jej alespoň

a) upevnění základní slovní zásoby a základní gra-
matiky českého znakového jazyka,

b) procvičování a tvorba jednoduchých a souvis-
lých vět a

c) výuka schopnosti vést v plynulé formě jedno-
duchý rozhovor s ostatními o jejich osobních
záležitostech a o každodenních potřebách a čin-
nostech.

§ 4

Obsah kurzů komunikačních systémů
vycházejících z českého jazyka

(1) Obsah kurzů komunikačních systémů vy-
cházejících z českého jazyka se odvíjí od individuál-
ních komunikačních preferencí dítěte, úrovně jeho
psychomotorického vývoje a závažnosti znevýhod-
nění.

Sbírka zákonů č. 165 / 2018Strana 2598 Částka 85



(2) Kurzy komunikačních systémů vycházejí-
cích z českého jazyka se skládají z obecné a zvláštní
části a poskytují se ve variantě se zaměřením na vý-
uku

a) českého znakového jazyka a českého znako-
vého jazyka v taktilní formě, nebo

b) znakované češtiny v taktilní formě.

(3) Obsah obecné části kurzu komunikačních
systémů vycházejících z českého jazyka se zaměře-
ním na výuku českého znakového jazyka a českého
znakového jazyka v taktilní formě tvoří alespoň vý-
uka

a) zásad přístupu k hluchoslepým dětem,
b) základů gramatických pravidel, principů a cha-

rakteristiky komunikace v českém znakovém
jazyce včetně taktilní formy,

c) základní znalosti dalších komunikačních systé-
mů hluchoslepých osob podle individuálních
potřeb účastníků kurzu.

(4) Obsah zvláštní části kurzu komunikačních
systémů vycházejících z českého jazyka se zaměře-
ním na výuku českého znakového jazyka a českého
znakového jazyka v taktilní formě je převážně prak-
ticky zaměřený a tvoří jej alespoň výuka

a) charakteristiky komunikace a rozdílů v komuni-
kaci mezi slyšícími a dětmi hluchoslepými,

b) používání prstové abecedy a tvorby základních
znaků pro každodenní potřebu a vyjadřování
základních údajů.

(5) Obsah obecné části kurzu komunikačních
systémů vycházejících z českého jazyka se zaměře-
ním na výuku znakované češtiny v taktilní formě
tvoří alespoň výuka

a) zásad přístupu k hluchoslepým dětem,

b) základů gramatických pravidel, principů a cha-
rakteristiky komunikace v českém znakovém
jazyce včetně taktilní formy,

c) základní znalosti dalších komunikačních systé-
mů hluchoslepých osob podle individuálních
potřeb účastníků kurzu.

(6) Obsah zvláštní části kurzu komunikačních
systémů vycházejících z českého jazyka se zaměře-
ním na výuku znakované češtiny v taktilní formě je
převážně prakticky zaměřený a tvoří jej alespoň vý-
uka

a) charakteristiky komunikace a rozdílů v komuni-
kaci mezi slyšícími a dětmi hluchoslepými,

b) používání prstové abecedy a tvorby základních
znaků pro každodenní potřebu a vyjadřování
základních údajů.

§ 5

Rozsah poskytovaných kurzů

(1) Kurzy komunikačních systémů neslyšících
a hluchoslepých osob se vyhlašují zpravidla na ob-
dobí školního roku.

(2) Délka kurzu českého znakového jazyka
a kurzu komunikačních systémů vycházejících z čes-
kého jazyka je nejvýše 64 vyučovacích hodin.

(3) Vyučovací hodina trvá 45 minut.

§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září
2019.

Ministr:

Ing. Plaga, Ph.D., v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 8. srpna 2018,

kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti,
uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 30
odst. 3 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu
osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně někte-
rých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění
zákona č. 178/2006 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik
zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hod-
noty odrůd, ve znění vyhlášky č. 125/2007 Sb., vy-
hlášky č. 320/2007 Sb., vyhlášky č. 11/2009 Sb., vy-
hlášky č. 446/2009 Sb., vyhlášky č. 389/2010 Sb.,
vyhlášky č. 404/2011 Sb., vyhlášky č. 290/2012 Sb.,
vyhlášky č. 430/2013 Sb., vyhlášky č. 91/2014 Sb.,

vyhlášky č. 362/2015 Sb., vyhlášky č. 208/2016 Sb.,
vyhlášky č. 70/2017 Sb. a vyhlášky č. 177/2017 Sb.,
se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 2 se do-
plňuje věta „Prováděcí směrnice Komise (EU) 2018/
/100 ze dne 22. ledna 2018, kterou se mění směrni-
ce 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví pro-
váděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/
/ES a k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud
jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují,
a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd
druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny.“.

2. V příloze č. 1 tabulky č. 1.1 a 1.2 znějí:
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3. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 449/2006 Sb.
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Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září
2018.

Ministr:

Ing. Toman, CSc., v. r.
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vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 –
Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Ob-
jednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného
nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných
výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné
číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95
ze dne 8. 11. 1995.
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