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469
VYHLÁŠKA
ze dne 20. prosince 2017
o jednacím řádu Dozorčího orgánu a o pravidlech hospodaření se zvláštním účtem

Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí stanoví podle § 21f písm. b) a c) zákona č. 592/
/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění,
ve znění zákona č. 145/2017 Sb., (dále jen „zákon“):
§1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví jednací řád Dozorčího
orgánu a pravidla hospodaření se zvláštním účtem.
Jednací řád Dozorčího orgánu
§2
(1) Člen Dozorčího orgánu (dále jen „člen“)
předává doklad nebo kopii dokladu prokazující jeho
členství v Dozorčím orgánu správci zvláštního účtu.
Zároveň s tím předává správci zvláštního účtu a tajemníkovi Dozorčího orgánu (dále jen „tajemník“)
své kontaktní údaje, kterými jsou jméno, adresa
elektronické pošty a identifikátor datové schránky
příslušné zdravotní pojišťovny nebo ministerstva.
(2) Členové volí ze svých řad předsedu Dozorčího orgánu (dále jen „předseda“), místopředsedu
Dozorčího orgánu (dále jen „místopředseda“) a tajemníka vždy na období jednoho roku. Za předsedu,
místopředsedu nebo tajemníka lze tutéž osobu zvolit
i opakovaně.
(3) Místopředseda zastupuje předsedu v jeho
nepřítomnosti v celém rozsahu jeho působnosti.
(4) Tajemník plní úkoly, které mu uložil Dozorčí orgán v souvislosti se zajištěním činnosti Dozorčího orgánu.
§3
(1) Jednání Dozorčího orgánu svolává předseda
jedenkrát měsíčně. V případě potřeby svolává mimořádné jednání Dozorčího orgánu předseda, místopředseda nebo správce zvláštního účtu. V době,
kdy není zvolen předseda ani místopředseda, svolává
jednání Dozorčího orgánu správce zvláštního účtu.

(2) Jednání Dozorčího orgánu je neveřejné.
Jednání Dozorčího orgánu řídí předseda nebo místopředseda. Na návrh člena může předseda, místopředseda nebo správce zvláštního účtu pozvat na jednání
Dozorčího orgánu i další osoby, jejichž účast je
potřebná k projednání problematiky související s dohledem nad dodržováním pravidel hospodaření se
zvláštním účtem. Jednání Dozorčího orgánu se vždy
účastní osoba zastupující správce zvláštního účtu.
(3) Při každém jednání Dozorčího orgánu
osoba zastupující správce zvláštního účtu informuje
členy o hospodaření se zvláštním účtem a o výsledcích
provedeného měsíčního přerozdělování a předává
všem členům údaje sdělené příslušnými zdravotními
pojišťovnami podle zákona. Jednou ročně osoba zastupující správce zvláštního účtu předává členům
údaje ročního vyúčtování nákladných pojištěnců
a nárokované částky za tyto pojištěnce.
(4) Dozorčí orgán na svém jednání písemně pověřuje členy ke kontrole těch údajů příslušných
zdravotních pojišťoven, které jsou měsíčními podklady pro přerozdělování pojistného.
§4
(1) Dozorčí orgán přijímá závěry formou usnesení. Dozorčí orgán je usnášeníschopný pouze v případě, kdy přítomní členové mají alespoň 3 hlasy.
O přijetí usnesení se hlasuje veřejně a je k němu třeba
většina hlasů přítomných členů.
(2) Hlas členů zastupujících další zdravotní pojišťovny podle § 21d odst. 1 písm. e) zákona se zjišťuje samostatně z výsledku hlasování přítomných
členů zastupujících další zdravotní pojišťovny. V případě rovnosti hlasů se hlasování opakuje. Pokud i při
opakovaném hlasování dojde k rovnosti hlasů, považuje se tento hlas za zdržení se hlasování.
(3) O průběhu jednání Dozorčího orgánu vyhotovuje tajemník zápis, který zašle všem členům.
Zápis musí vždy obsahovat datum jednání, seznam
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přítomných členů a stručný obsah jednotlivých projednávaných bodů s přijatými závěry.
(4) Podá-li kterýkoliv člen námitky k obsahu
zápisu, připojí je tajemník k tomuto zápisu a projednají se na příštím jednání Dozorčího orgánu.
(5) Před zahájením jednání Dozorčího orgánu
se členové mohou dohodnout na pořízení zvukového záznamu osobou zastupující správce zvláštního
účtu. O pořízení zvukového záznamu se hlasuje
způsobem uvedeným v odstavcích 1 a 2. Zvukový
záznam se předává k uložení správci zvláštního účtu
do doby, než se Dozorčí orgán usnese, že se nebude
dále uchovávat.
§5
(1) Jednání a přijímání usnesení Dozorčího
orgánu podle § 3 a 4 lze nahradit usnášením Dozorčího orgánu prostřednictvím technických prostředků
komunikace na dálku, pokud
a) předseda, místopředseda nebo správce zvláštního účtu zašle každému členovi do datové
schránky příslušné zdravotní pojišťovny nebo
ministerstva program nahrazovaného jednání,
včetně termínu jeho konání, informace podle
§ 3 odst. 3, podklady k jednotlivým bodům
programu, návrhy usnesení k bodům programu,
u nichž se navrhuje přijmout usnesení, identifikátor datové schránky a adresu elektronické
pošty, do nichž může člen doručit své stanovisko, a
b) všichni členové zašlou své stanovisko k programu nahrazovaného jednání a k návrhům
usnesení do určené datové schránky nebo na
určenou adresu elektronické pošty, je-li toto
stanovisko podepsáno uznávaným elektronic-
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kým podpisem člena, do 7 pracovních dnů následujících ode dne odeslání podkladů podle
písmene a).
(2) Pokud některý z členů doručí k programu
nahrazovaného jednání nebo alespoň k jednomu návrhu usnesení zamítavé stanovisko, nebo své stanovisko nedoručí, svolá předseda, místopředseda nebo
správce zvláštního účtu ve stanoveném termínu jednání Dozorčího orgánu podle § 3 odst. 1.
§6
Pravidla hospodaření se zvláštním účtem
(1) Pokud příslušná zdravotní pojišťovna při
postupu podle § 21 odst. 1 písm. c) zákona sdělí
správci zvláštního účtu nesprávně výši vybraného
pojistného, provede správce zvláštního účtu při nejbližším přerozdělování před výpočtem celkové
částky opravu přičtením nebo odečtením rozdílu
mezi nesprávně sdělenou výší vybraného pojistného
a skutečně zjištěnou výší vybraného pojistného.
(2) Správce zvláštního účtu zaokrouhlí vypočtenou celkovou částku připadající na příslušnou
zdravotní pojišťovnu podle § 21b zákona na celé koruny dolů. To platí obdobně i pro částku rozdílu
mezi nárokem příslušné zdravotní pojišťovny na
kompenzaci za nákladné hrazené služby za poslední
účetně uzavřený kalendářní rok a celkovou výší jí
poskytnutých zálohových plateb podle § 21c odst. 4
zákona.
§7
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2018.

Ministr zdravotnictví:
Mgr. et Mgr. Vojtěch v. r.
Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.
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470
VYHLÁŠKA
ze dne 21. prosince 2017,
kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy
k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání,
ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle
§ 90 odst. 2 písm. d) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu
nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu
činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění
zákona č. 205/2011 Sb. a podle § 38 odst. 1 zákona
č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné
způsobilosti státních příslušníků členských států
Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon
o uznávání odborné kvalifikace), ve znění zákona
č. 189/2008 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání
odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, ve znění vyhlášky č. 129/2010
Sb. a vyhlášky č. 3/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 2 písm. k) se slovo „jakosti“ nahrazuje
slovem „kvality“.
2. V § 3 odst. 2 písm. c) se slova „zdravotní
péče“ nahrazují slovy „zdravotních služeb“.
3. V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena h) a i), která znějí:
„h) v základech řízení kvality poskytovaných zdravotních služeb a v zajištění bezpečí pacientů
u povolání uvedených v § 4 až 28,
i) v komunikaci s pacientem a osobami jemu blízkými.“.
4. Poznámka pod čarou č. 13 zní:
„13) Vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických
pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění
pozdějších předpisů.“.

5. V § 3 odst. 5 se věta třetí nahrazuje větou
„Tato výuka probíhá ve zdravotnickém zařízení,
a případně na dalších místech, pokud je to pro studium k získání způsobilosti k výkonu příslušného
zdravotnického povolání stanoveno touto vyhláškou.“.
6. V § 3 odst. 5 se na konci textu věty sedmé
doplňují slova „ ; to neplatí pro praktické vyučování
v programech, jejichž absolvováním se získává odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné
sestry a porodní asistentky“.
7. V § 4 odst. 3 písm. a) bodě 1 se za slovo
„z“ vkládají slova „odborné latinské terminologie,“,
za slovo „farmakologie,“ se vkládají slova „patologické fyziologie“, za slovo „biochemie,“ se vkládají
slova „genetiky, hematologie a transfuzního lékařství, klinické propedeutiky,“ a na konci textu bodu 1 se doplňují slova „a manipulaci s nimi“.
8. V § 4 odst. 3 písm. a) bodě 2 se za slova
„praktickému lékařství“ vkládají slova „ , zubnímu
lékařství“, za slovo „chirurgii,“ se vkládají slova
„ortopedii a traumatologii pohybového ústrojí,
neurologii,“, za slovo „psychiatrii,“ se vkládají slova
„onkologii a hematoonkologii, otorinolaryngologii,
oftalmologii, dermatovenerologii, infekčním lékařství, k“, slovo „fyzioterapii,“ se nahrazuje slovy „léčebně rehabilitační péči a“ a slova „a k transfuznímu
lékařství“ se zrušují.
9. V § 4 odst. 3 písm. a) bodě 3 se slovo „ekonomiky“ nahrazuje slovem „ekonomie“ a slova
„v kvalitě a bezpečí poskytované ošetřovatelské
péče,“ se zrušují.
10. V § 4 odst. 3 písm. b) se za slova „praktickému lékařství“ vkládají slova „ , zubnímu lékařství“, za slovo „chirurgii,“ se vkládají slova „ortopedii a traumatologii pohybového ústrojí, neurologii,“,
za slovo „psychiatrii,“ se vkládají slova „onkologii
a hematoonkologii, otorinolaryngologii, oftalmo-
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logii, dermatovenerologii, infekčnímu lékařství, k“
a na konci písmene b) se doplňuje věta „Praktické
vyučování může, kromě míst uvedených v § 3
odst. 5, probíhat také ve vlastním sociálním prostředí
pacienta a v zařízení sociálních služeb poskytujícím
zdravotní péči.“.
11. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně
nadpisu zní:
„§ 4a
Dětská sestra
(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání
dětské sestry se získává absolvováním akreditovaného studijního programu nebo akreditovaného
vzdělávacího programu.
(2) Programy uvedené v odstavci 1 mají standardní dobu studia nejméně 3 roky, z toho praktické
vyučování činí nejméně 2 000 hodin.
(3) Studium v programech uvedených v odstavci 1 poskytuje znalosti a dovednosti stanovené
v § 3 a dále obsahuje
a) teoretickou výuku poskytující znalosti z oborů
a věd, které tvoří základ potřebný pro poskytování ošetřovatelské péče a výchovy dětí všech
věkových skupin, a která zahrnuje znalosti
1. z odborné latinské terminologie, anatomie,
fyziologie, patologické fyziologie, patologie,
mikrobiologie a epidemiologie, genetiky
a prenatální diagnostiky, imunologie, základů biofyziky, biochemie, hematologie
a transfuzního lékařství, toxikologie, klinické
propedeutiky, farmakologie, včetně základních znalostí o zdravotnických prostředcích
a manipulaci s nimi, základů radiační ochrany, ochrany a podpory veřejného zdraví
včetně prevence nemocí, včasné diagnózy nemocí, o vztahu mezi zdravotním stavem, fyzickým a vlastním sociálním prostředím pacienta a o jeho chování, výchovy ke zdraví,
zdravého životního stylu včetně prevence nemocí, úrazů a závislostí, výživy dítěte a dietetiky a léčebně rehabilitační péče,
2. v ošetřovatelství a klinických oborech, a to
v historii, charakteru a etice ošetřovatelství,
v obecných zásadách péče o zdraví, komunitní péči, ošetřovatelství ve vztahu k pediatrii, neonatologii a dalším lékařským
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oborům, zejména k dětské chirurgii, ortopedii a traumatologii pohybového ústrojí, dětské neurologii, dětské a dorostové psychiatrii, dětské gynekologii, dětské onkologii
a hematoonkologii, dětské otorinolaryngologii, oftalmologii, dětské dermatovenerologii,
infekčnímu lékařství a zubnímu lékařství,
v ošetřovatelské péči v dětských domovech
pro děti do 3 let věku a při poskytování léčebně rehabilitační péče, v dětské paliativní
péči, v intenzivní péči,
3. ze sociálních a dalších souvisejících oborů,
a to ze základů filozofie, sociologie, obecné
a vývojové psychologie, zdravotnické a sociální psychologie, základů pedagogiky, výchovné péče a edukace, sociálně-právní
ochrany dítěte, ekonomie, informatiky, statistiky a metodologie vědeckého výzkumu
a praxe založené na důkazech,
zajišťovanou pedagogickými pracovníky, kteří získali odbornou kvalifikaci v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících, akademickými pracovníky nebo dalšími odborníky, kteří se mohou podílet
na výuce v souladu se zákonem o vysokých školách,
b) praktické vyučování poskytující dovednosti
v ošetřovatelství ve vztahu k pediatrii a dalším
lékařským oborům, zejména k péči o matku
a novorozence, dětské chirurgii, ortopedii
a traumatologii pohybového ústrojí, dětské a dorostové psychiatrii, dětské gynekologii, intenzivní péči o dítě, dětské paliativní a komunitní
péči, zubnímu lékařství a dále dovednosti
umožňující podílet se na výchovné péči o děti
všech věkových skupin a praktickém výcviku
zdravotnických pracovníků; tyto dovednosti se
získávají pod přímým vedením kvalifikovaných
dětských sester nebo v odůvodněných případech jiných zdravotnických pracovníků oprávněných k výkonu zdravotnického povolání bez
odborného dohledu. Praktické vyučování může,
kromě míst uvedených v § 3 odst. 5, probíhat
také ve vlastním sociálním prostředí pacienta
a v zařízení sociálních služeb poskytujícím
zdravotní péči.“.
12. V § 5 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou
„Praktické vyučování, kromě míst uvedených v § 3
odst. 5, může také probíhat ve vlastním sociálním
prostředí žen a jejich rodin.“.
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13. V § 5 odst. 3 větě třetí se slova „zdravotnických zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb“.
14. V § 5 odst. 4 písm. a) bodě 1 se za slovo
„z“ vkládají slova „odborné latinské terminologie“,
za slovo „biochemie“ se vkládají slova „ , klinické
propedeutiky“ a za slovo „ochrany“ se doplňují
slova „a podpory“.
15. V § 5 odst. 4 písm. a) bodě 2 se za slovo
„zejména“ vkládají slova „interního lékařství, chirurgie, zubního lékařství“, slova „ , novorozenců a kojenců“ se nahrazují slovy „a novorozenců“ a na konci
textu bodu 2 se doplňují slova „a paliativní péče“.
16. V § 5 odst. 4 písm. a) bodě 3 se slovo
„ekonomiky“ nahrazuje slovem „ekonomie“ a slova
„kvality a bezpečí poskytované péče v porodní asistenci“ se zrušují.
17. V § 5 odst. 4 písm. b) bodě 8 se slova „nebo
kojencem“ zrušují.
18. V § 5 odst. 4 písm. b) se na konci textu
bodu 10 doplňují slova „ , včetně paliativní péče“.
19. V § 6 odst. 3 písm. a) bodě 2 se za slovo
„geriatrii,“ vkládají slova „paliativní péči,“ a slovo
„komunikace“ se nahrazuje slovy „komunikačních
technologií“.
20. V § 6 odst. 3 písm. b) se slova „rehabilitačního ošetřovatelství,“ nahrazují slovy „léčebně rehabilitační péče, paliativní péči,“ a na konci písmene b)
se doplňuje věta „Praktické vyučování může, kromě
míst uvedených v § 3 odst. 5, probíhat také ve vlastním sociálním prostředí pacienta a v zařízení sociálních služeb poskytujícím zdravotní péči.“.
21. Poznámka pod čarou č. 19 zní:
„19) Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění zákona
č. 183/2017 Sb.“.

22. V § 8 odst. 3 písm. a) bodě 2 se za slovo
„technice,“ vkládá slovo „cytologii,“ a za slovo
„ochraně“ se vkládají slova „a podpoře“.
23. V § 8 odst. 3 písm. a) bodě 3 se slovo „komunikace,“ zrušuje.
24. V § 8 odst. 3 písm. b) se za slovo „histologie,“ vkládá slovo „cytologie,“.
25. V § 9 odst. 1 se za slovo „absolvováním“
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vkládají slova „akreditovaného studijního programu
nebo“.
26. V § 9 odst. 3 písm. a) bodě 3 se slova
„a geriatrie“ nahrazují slovy „ , geriatrie a sociální
patologie,“ a za slova „v komunitní péči,“ se vkládají
slova „v léčebně rehabilitační péči,“.
27. V § 9 odst. 3 písm. b) se slova „ ; praktické
vyučování probíhá v lůžkových zdravotnických zařízeních následné péče, zařízeních paliativní péče,
ústavních zařízeních sociální péče, ve stacionářích,
v komunitní péči, v lůžkových zdravotnických zařízeních při péči o děti a dospělé s interními, chirurgickými a duševními onemocněními a v úřadech
státní správy v oblasti sociální péče.“ nahrazují slovy
„ ; praktické vyučování probíhá ve zdravotnickém
zařízení poskytovatele lůžkové péče, v zařízení sociálních služeb poskytujícím zdravotní péči, ve vlastním sociálním prostředí pacienta a správních úřadech
v oblasti sociální péče.“.
28. V § 11 odst. 3 písm. b) se slova „ ; praktické
vyučování probíhá v ambulantním zdravotnickém
zařízení očního lékaře, stacionáři pro děti s poruchami zraku, očním lůžkovém oddělení nemocnic
nebo léčeben a strabologickém pracovišti.“ nahrazují
slovy „ ; praktické vyučování probíhá ve zdravotnickém zařízení poskytovatele ambulantní nebo lůžkové péče o pacienty s poruchami zraku nebo ve
školní laboratoři.“.
29. Nadpis § 12 zní: „Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví“.
30. V § 12 odstavec 1 zní:
„(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání
asistenta ochrany a podpory veřejného zdraví se získává absolvováním
a) akreditovaného studijního programu podle § 13
odst. 1 písm. a) zákona č. 96/2004 Sb.,
b) akreditovaného studijního programu podle § 13
odst. 1 písm. c) zákona č. 96/2004 Sb. a vzdělávacího programu kurzu, nebo
c) akreditovaného vzdělávacího programu podle
§ 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 96/2004 Sb.
a vzdělávacího programu kurzu.“.
31. V § 12 odst. 2 se slova „Program uvedený
v odstavci 1“ nahrazují slovy „Akreditovaný studijní
program uvedený v odstavci 1 písm. a)“.
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32. V § 12 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Akreditovaný studijní program uvedený
v odstavci 1 písm. b) a akreditovaný vzdělávací program uvedený v odstavci 1 písm. c) mají každý standardní dobu studia nejméně 3 roky. Praktické vyučování v akreditovaném studijním programu a ve
vzdělávacím programu kurzu nebo v akreditovaném
vzdělávacím programu a ve vzdělávacím programu
kurzu činí v součtu nejméně 1 200 hodin.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
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nahrazují slovy „ve zdravotnickém zařízení poskytovatele ambulantní a lůžkové péče“, slova „v ústavních zařízeních sociální péče“ se nahrazují slovy
„v zařízení sociálních služeb“, slova „zdravotnických a sociálních zařízení,“ se nahrazují slovy „ve
zdravotnickém zařízení, zařízení sociálních služeb
a v zařízení školního stravování,“ a slova „úřadech
státní správy“ se nahrazují slovy „správních úřadech“.
43. V § 15 odst. 1 se slova „akreditovaného studijního programu nebo“ zrušují.
44. V § 15 odst. 2 se slova „Programy uvedené“
nahrazují slovy „Program uvedený“ a slovo „mají“
se nahrazuje slovem „má“.

33. V § 12 odst. 4 úvodní části ustanovení se
slova „Studium v programu uvedeném v odstavci 1“
nahrazují slovy „Studium v akreditovaném studijním
programu uvedeném v odstavci 1 písm. a), akreditovaném studijním programu a ve vzdělávacím programu kurzu uvedeném v odstavci 1 písm. b) nebo
akreditovaném vzdělávacím programu a ve vzdělávacím programu kurzu uvedeném v odstavci 1
písm. c)“.

45. V § 15 odst. 3 úvodní části ustanovení se
slova „programech uvedených“ nahrazují slovy
„programu uvedeném“.

34. V § 12 odst. 4 písm. a) bodě 2 se za slovo
„metodách“ vkládají slova „ochrany a“.

47. V § 15 odst. 3 písm. b) se slova „a opravovat“ nahrazují slovy „ , opravovat a upravovat“.

35. V § 12 odst. 4 písm. a) bodě 3 se za slovo
„ochrany“ vkládají slova „a podpory“.

48. V § 16 odst. 3 písm. a) bodě 3 , § 35 odst. 3
písm. a) bodě 4, v § 36 odst. 4 písm. a) a v § 38
odst. 3 písm. a) bodě 3 se slova „a komunikace“ zrušují.

36. V § 12 odst. 4 písm. b) se za slova „programů v oblasti“ vkládají slova „ochrany a“, za slova
„v oblasti ochrany“ se vkládají slova „a podpory“
a slova „úřadech státní správy“ se nahrazují slovy
„správních úřadech“.
37. V § 13 odst. 1 se slova „nebo akreditovaného vzdělávacího programu“ zrušují.
38. V § 13 odst. 2 se slova „Programy uvedené“
nahrazují slovy „Program uvedený“ a slovo „mají“
se nahrazuje slovem „má“.
39. V § 13 odst. 3 se slova „programech uvedených“ nahrazují slovy „programu uvedeném“.
40. V § 14 odst. 3 úvodní části ustanovení se
slova „programu uvedeném“ nahrazují slovy „programech uvedených“.
41. V § 14 odst. 3 písm. a) bodě 2 se za slovo
„výchově“ doplňuje slovo „ , ochraně“.
42. V § 14 odst. 3 písm. b) se slova „výživových doplňků“ nahrazují slovy „doplňků stravy“,
slova „v lůžkových a ambulantních zdravotnických
zařízeních včetně odborných léčebných ústavů,“ se

46. V § 15 odst. 3 písm. a) bodě 1 se slova
„a opravě“ nahrazují slovy „ , v opravě a úpravě“.

49. V § 16 odst. 3 písm. b) se slova „zejména
na pracovištích poskytujících zubní péči a na pracovištích dentálních hygienistek“ nahrazují slovy
„poskytovatele ambulantní nebo lůžkové péče v oboru zubní lékařství a poskytovatele ambulantní péče
v oblasti dentální hygieny“.
50. V § 17 odstavec 3 zní:
„(3) Studium v programech uvedených v odstavci 1 poskytuje znalosti a dovednosti stanovené
v § 3 a dále obsahuje
a) teoretickou výuku poskytující znalosti v
1. oborech, které tvoří základ potřebný pro
poskytování neodkladné zdravotní péče
a ošetřovatelské péče, a která zahrnuje znalosti z odborné latinské terminologie, anatomie, fyziologie, patologické fyziologie, patologie, epidemiologie a mikrobiologie, biofyziky, biochemie, hematologie a transfuzního lékařství, toxikologie, klinické propedeutiky, farmakologie, ze základních znalostí
o zdravotnických prostředcích a manipulaci
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s nimi, základů radiologie včetně základů radiační ochrany, z ochrany a podpory veřejného zdraví včetně prevence nemocí a zdravotní výchovy,
2. ošetřovatelství, klinických oborech a dalších
specifických oblastech souvisejících s poskytováním neodkladné péče, a to v urgentní
a válečné medicíně, v poskytování přednemocniční neodkladné péče při mimořádných
událostech a krizových situacích20), integrovaném záchranném systému, práci ve zdravotnickém operačním středisku, anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči, neodkladné péči při akutních a kritických stavech,
v ošetřovatelství ve vztahu k praktickému lékařství, zubnímu lékařství a dalším lékařským oborům, zejména k internímu lékařství, chirurgii, neurologii, pediatrii, gynekologii a porodnictví, psychiatrii včetně závislostí na návykových látkách, péči o staré lidi
a geriatrii, k paliativní péči, komunitní péči,
léčebně rehabilitační péči,
3. sociálních a dalších souvisejících oborech,
a to v obecné a vývojové psychologii, v psychologii zdraví a nemoci, základech právní
problematiky v oblasti zdravotních a sociálních služeb, v telekomunikačních technologiích, základech informatiky, statistiky a metodologie vědeckého výzkumu,
b) praktické vyučování poskytující dovednosti
a znalosti v přednemocniční neodkladné péči,
v situacích charakteristických pro urgentní a válečnou medicínu, mimořádné události a krizové
situace v součinnosti se složkami integrovaného
záchranného systému, v instruktážích k poskytování laické první pomoci včetně instruktáží na
dálku, v řidičských a navigačních dovednostech
a dalších fyzických dovednostech nutných pro
práci v záchranné zdravotnické službě a ošetřovatelství, a to především ve vztahu k praktickému lékařství, zubnímu lékařství, internímu lékařství, chirurgii, neurologii, pediatrii, gynekologii a porodnictví, psychiatrii včetně zvládání
agresivního pacienta, péči o staré lidi a geriatrii,
k paliativní péči, resuscitaci a intenzivní péči,
komunitní péči, léčebně rehabilitační péči; praktické vyučování probíhá ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb poskytujícího zejména přednemocniční neodkladnou
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péči, akutní lůžkovou péči intenzivní, včetně
péče na urgentním příjmu, dále ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče v oboru interní lékařství, chirurgie a na pracovištích
ostatních složek integrovaného záchranného
systému.“.
51. V § 18 odst. 3 písm. b) se slova „u dalších
poskytovatelů zdravotních služeb provádějících přípravu léčiv pod dohledem farmaceuta, farmaceutického asistenta, popřípadě specialisty v přípravě radiofarmak“ nahrazují slovy „poskytovatele lékárenské péče nebo klinickofarmaceutické péče“.
52. § 19a se zrušuje.
53. V § 20 odst. 3 písm. a) bodě 2 se za slovo
„radiodiagnostice,“ vkládají slova „intervenční radiologii,“ a za slova „jakosti v radiodiagnostice“ se
vkládají slova „a intervenční radiologii“.
54. V § 20a odstavec 1 zní:
„(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání
adiktologa se získává absolvováním akreditovaného
studijního programu.“.
55. V § 20a odst. 3 úvodní části ustanovení se
slova „písm. a)“ zrušují.
56. V § 20a odst. 3 písm. a) bodě 2 se slova
„základech komunikace,“ zrušují a slova „zdravotní
péči“ se nahrazují slovy „zdravotní služby“.
57. V § 20a odst. 3 písm. a) bodě 3 se slova
„základech finančního řízení podniku,“ zrušují.
58. V § 20a se odstavec 4 zrušuje.
59. Za § 20a se vkládají nové § 20b a 20c, které
včetně nadpisů znějí:
„§ 20b
Behaviorální analytik
(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání
behaviorálního analytika se získává absolvováním
akreditovaného studijního programu a vzdělávacího
programu kurzu. Akreditovaný studijní program má
standardní dobu studia nejméně 5 let nebo nejméně
2 roky, navazuje-li na akreditovaný bakalářský studijní program.
(2) Vzdělávací program kurzu zahrnuje nejméně 420 hodin teoretické výuky a nejméně 1 800 hodin praktického vyučování.
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(3) Studium ve vzdělávacím programu kurzu
poskytuje znalosti a dovednosti stanovené v § 3 a dále
obsahuje
a) teoretickou výuku poskytující znalosti v
1. oblastech nebo metodách, které tvoří základ
potřebný pro poskytování behaviorálně analytické péče, a to v konceptech a principech
behaviorální analýzy, historii a vývoji behaviorálních teorií, základech experimentální
analýzy chování a aplikované behaviorální
analýze,
2. dalších, s behaviorální analýzou souvisejících
metodách a technikách behaviorálně analytické diagnostiky pomocí funkčního hodnocení a funkční analýzy chování, měření chování, analýzy dat se zaměřením na topografii,
frekvenci, trvání, latenci, intervaly výskytu
a intenzitu chování, depistáži a sledování
problémového chování, implementaci programů behaviorální změny včetně vytváření
individuálních plánů učení, podmiňování
a aplikace různých plánů posilování způsobů
chování, behaviorálních intervencích u deficitů a excesů v chování a v oblasti etiky, profesního chování v behaviorální analýze,
3. souvisejících oblastech, a to v organizaci
poskytování behaviorálně analytické péče
v rámci zdravotní a sociální péče, v základech
metodologie vědeckého výzkumu a praxe
založené na důkazech, základech právní
problematiky poskytované behaviorálně analytické péče a v oblasti zdravotních a sociálních služeb a školství,
b) praktické vyučování poskytující dovednosti navazující na teoretické vědomosti, a to zejména
v oblasti přímého pozorování behaviorálního
analytika při implementaci behaviorálního programu, provádění behaviorálně analytického
hodnocení, diagnostiky a diferenciální diagnostiky chování, přípravy, implementace a systematického hodnocení behaviorálních programů
zaměřených na učení nových dovedností a redukci problémového chování, provádění behaviorálně analytické terapie, rehabilitace a reedukace chování, dodržování etických a profesních
standardů v behaviorální analýze, vedení organizované reflexe a zdravotnické dokumentace,
spolupráce v multidisciplinárním týmu i s rodinou; praktické vyučování probíhá pod přímým
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vedením kvalifikovaných behaviorálních analytiků nebo v odůvodněných případech jiných
zdravotnických pracovníků oprávněných k výkonu zdravotnického povolání bez odborného
dohledu zejména u poskytovatele zdravotních
služeb, v zařízeních sociálních služeb a ve vlastním sociálním prostředí pacienta.
§ 20c
Praktická sestra
(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání
praktické sestry se získává absolvováním školního
vzdělávacího programu nebo vzdělávacího programu
kurzu.
(2) Školní vzdělávací program má standardní
dobu studia nejméně 4 roky, z toho praktické vyučování činí nejméně 1 200 hodin. Vzdělávací program kurzu zahrnuje nejméně 700 hodin teoretické
výuky a nejméně 600 hodin praktického vyučování.
(3) Studium v programech uvedených v odstavci 1 poskytuje znalosti a dovednosti uvedené v § 3
a dále obsahuje
a) teoretickou výuku poskytující znalosti
1. ve všeobecně vzdělávacích předmětech; to
neplatí v případě vzdělávacího programu
kurzu,
2. z věd, které tvoří základ potřebný pro poskytování všeobecné ošetřovatelské péče,
která zahrnuje znalosti z odborné latinské
terminologie, anatomie a fyziologie, z ochrany a podpory veřejného zdraví včetně prevence nemocí a zdravotní výchovy, z mikrobiologie a epidemiologie, biochemie, hematologie a transfuzního lékařství, klinické propedeutiky, farmakologie včetně základních
znalostí o zdravotnických prostředcích a manipulaci s nimi a ze základů radiační ochrany,
3. v ošetřovatelství a klinických oborech, a to
v teorii ošetřovatelství, ošetřovatelství ve
vztahu k praktickému lékařství, zubnímu lékařství a dalším lékařským oborům, zejména
k internímu lékařství, chirurgii, neurologii,
pediatrii, gynekologii, psychiatrii, péči o staré
lidi a geriatrii, k paliativní péči, komunitní
péči a léčebně rehabilitační péči,
4. v sociálních a dalších souvisejících oborech,
a to v obecné a vývojové psychologii, psy-

Strana 5658

Sbírka zákonů č. 470 / 2017

Částka 169

chologii zdraví a nemoci a základech právní
problematiky v oblasti zdravotních a sociálních služeb,

„a poruch polykání v orofaryngeální oblasti“ a za
slovo „otorinolaryngologii,“ se vkládá slovo „stomatochirurgii,“.

b) praktické vyučování poskytující dovednosti
a znalosti v ošetřovatelství ve vztahu k všeobecnému praktickému lékařství, zubnímu lékařství
a dalším lékařským oborům, zejména k vnitřnímu lékařství, chirurgii, neurologii, pediatrii, gynekologii, péči o staré lidi a geriatrii, paliativní
péči, komunitní péči, rehabilitační a fyzikální medicíně; tyto dovednosti se získávají pod
přímým vedením kvalifikovaných všeobecných
sester, dětských sester, porodních asistentek
nebo v odůvodněných případech jiných zdravotnických pracovníků oprávněných k výkonu
zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Praktické vyučování může, kromě míst
uvedených v § 3 odst. 5, probíhat také ve vlastním sociálním prostředí pacienta a v zařízení sociálních služeb poskytujícím zdravotní péči.“.

67. V § 22 odst. 4 písm. b) se za slovo „schopnosti“ vkládají slova „a poruch polykání v orofaryngeální oblasti“ a slova „i sociálních zařízeních a ve
školských zařízeních včetně speciálních školských
zařízení“ se nahrazují slovy „zařízeních a zařízeních
sociálních služeb“.

60. V § 21 odst. 3 písm. b) se slova „a sociálních
zařízeních“ nahrazují slovy „zařízeních, zařízeních
sociálních služeb“.
61. Nadpis § 22 zní: „Logoped ve zdravotnictví a klinický logoped“.
62. V § 22 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

68. V § 22 odst. 5 písm. a) se slova „poskytujícím logopedickou péči“ nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb poskytujícího logopedickou
péči, a to“.
69. V § 22 odst. 5 písm. b) se slova „v lůžkovém zdravotnickém zařízení poskytujícím“ nahrazují slovy „ve zdravotnickém zařízení poskytovatele
lůžkové péče poskytujícího“ a slovo „rehabilitační“
se nahrazuje slovy „léčebně rehabilitační“.
70. V § 22a odstavec 1 zní:
„(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání
zrakového terapeuta se získává absolvováním akreditovaného studijního programu a vzdělávacího programu kurzu.“.
71. V § 22a odst. 2 se slova „Akreditovaný specializační program má standardní dobu studia 1 rok
a“ nahrazují slovy „Vzdělávací program kurzu“.

„(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání
logopeda ve zdravotnictví se získává absolvováním
akreditovaného studijního programu a vzdělávacího
programu kurzu logoped ve zdravotnictví, který je
uskutečňován vysokou školou.“.

73. Nadpis § 23 zní: „Fyzioterapeut a odborný
fyzioterapeut“.

Dosavadní odstavce 1 až 4 se označují jako odstavce 2 až 5.

74. V § 23 odst. 1 se slova „nebo akreditovaného magisterského studijního programu“ zrušují.

63. V § 22 odst. 3 se slova „podle odstavce 3“
nahrazují slovy „uvedené v odstavci 4“.
64. V § 22 odst. 4 úvodní části ustanovení se
slova „odstavci 1“ nahrazují slovy „odstavcích 1 a 2“.
65. V § 22 odst. 4 písm. a) bodě 1 se za slova
„speciální pedagogice,“ vkládá slovo „psychologii,“,
slova „a hlasové“ se nahrazují slovy „ , hlasové
a nervové“ a za slovo „přístrojů“ se doplňují slova
„a zdravotnických přístrojů pro diagnostiku a léčbu
poruch polykání“.
66. V § 22 odst. 4 písm. a) bodě 2 se za slova
„vad a poruch,“ vkládají slova „poruch polykání,“,
za slova „komunikační schopnosti“ se vkládají slova

72. V § 22a se odstavec 4 zrušuje.

75. V § 23 odstavec 2 zní:
„(2) Program uvedený v odstavci 1 má standardní dobu studia nejméně 3 roky, z toho praktické
vyučování činí nejméně 1 600 hodin.“.
76. V § 23 odst. 3 se slova „písm. a)“ zrušují.
77. V § 23 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Specializovaná způsobilost k výkonu povolání odborného fyzioterapeuta se získává absolvováním
a) akreditovaného navazujícího zdravotnického
magisterského studijního programu fyzioterapie, který má standardní dobu studia nejméně
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2 roky, z toho praktické vyučování činí 600 hodin, nebo

88. Nadpis § 27 zní: „Odborný pracovník
v ochraně a podpoře veřejného zdraví“.

b) specializačního programu v oboru aplikovaná
fyzioterapie, který má standardní dobu studia
nejméně 1,5 roku, z toho praktické vyučování
činí 480 hodin.“.

89. V § 27 odst. 1 se za slova „v ochraně“ vkládají slova „a podpoře“.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

91. V § 27 odst. 3 písm. a) bodě 3 se za slovo
„ochrany“ vkládají slova „a podpory“.

78. V § 23 odst. 5 se slova „programu uvedeném“ nahrazují slovy „programech uvedených“,
text „2 písm. b)“ se nahrazuje číslem „4“ a slova
„(například metodika podle Lewita, hippoterapie,
Kabatova technika proprioreceptivní nervosvalové
facilitace, Vojtova vývojová kineziologie, metodika
Mojžíšové, Brüggerův koncept)“ se nahrazují slovy
„oboru fyzioterapie“.

92. V § 27 odst. 3 písm. b) se za slova „v oblasti“ vkládají slova „ochrany a“, za slovo „ochrany“ se
vkládají slova „a podpory“ a slova „úřadech státní
správy“ se nahrazují slovy „správních úřadech“.

79. V § 23 se odstavec 6 zrušuje.
80. V § 24 odst. 3 písm. a) bodě 2 se za slovo
„radiodiagnostice“ vkládají slova „a intervenční radiologii“.

90. V § 27 odst. 2 písm. b) se za slovo „ochrany“ vkládají slova „a podpory“.

93. V § 27 odst. 4 se za slovo „ochraně“ vkládají slova „a podpoře“.
94. § 28 včetně nadpisu zní:
„§ 28
Asistent behaviorálního analytika

81. V § 25 odst. 2 písm. a) se číslo „500“ nahrazuje číslem „1 300“.

(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání asistenta behaviorálního analytika se získává
absolvováním akreditovaného studijního programu
a vzdělávacího programu kurzu.

82. V § 25 odst. 2 písm. b) se číslo „500“ nahrazuje číslem „300“.

(2) Akreditovaný studijní program má standardní dobu studia nejméně 3 roky.

83. V § 25 se na konci textu odstavce 2 doplňují
slova „ , přitom celkový rozsah praktického vyučování v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu činí nejméně 1 300 hodin“.
84. V § 25 odst. 3 písm. a) bodě 1 se za slovo
„matematice,“ vkládá slovo „biofyzice,“.

(3) Vzdělávací program kurzu zahrnuje nejméně 300 hodin teoretické výuky a nejméně 1 200 hodin praktického vyučování.
(4) Studium ve vzdělávacím programu kurzu
poskytuje znalosti a dovednosti stanovené v § 3 a dále
obsahuje
a) teoretickou výuku poskytující znalosti v

85. V § 25 odst. 3 písm. a) bodě 2 se za slovo
„alergologii,“ vkládají slova „epidemiologii, instrumentální analýze,“, za slova „transfuzním lékařství,“
se vkládají slova „embryologii a asistované reprodukci,“, za slovo „ochraně“ se vkládají slova „a podpoře“ a slovo „jakosti“ se nahrazuje slovem „kvality“.

1. oblastech nebo metodách, které tvoří základ
potřebný pro poskytování behaviorálně analytické péče, a to v konceptech a principech
behaviorální analýzy, historii a vývoji behaviorálních teorií, základech experimentální
analýzy chování a aplikované behaviorální
analýze,

86. V § 25 odst. 3 písm. a) se na začátek bodu 3
vkládají slova „sociálních a dalších“, slova „komunikačních dovednostech“ se vypouštějí a za slovo „základech“ se vkládá slovo „psychologie“.

2. dalších, s behaviorální analýzou souvisejících
metodách a technikách behaviorálně analytické diagnostiky pomocí funkčního hodnocení a funkční analýzy chování, měření chování, základech analýzy dat se zaměřením na
topografii, frekvenci, trvání, latenci, intervaly
výskytu a intenzitu chování, depistáži a sle-

87. V § 25 odst. 4 se za slovo „oborech“ vkládají slova „ , embryologii a asistované reprodukci“.
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dování problémového chování, implementaci
programů behaviorální změny včetně vytváření individuálních plánů učení, podmiňování a aplikace různých plánů posilování
způsobů chování, behaviorálních intervencích u deficitů a excesů v chování, v základech
etiky a profesního chování v behaviorální
analýze,
3. souvisejících oblastech, a to v organizaci
poskytování behaviorálně analytické péče
v rámci zdravotní a sociální péče, v základech
metodologie vědeckého výzkumu a praxe založené na důkazech, základech právní problematiky poskytované behaviorálně analytické péče a v oblasti zdravotních a sociálních
služeb a školství,
b) praktické vyučování poskytující dovednosti navazující na teoretické vědomosti, a to zejména
v oblasti přímého pozorování behaviorálního
analytika a asistenta behaviorálního analytika
při implementaci behaviorálního programu,
provádění základů behaviorálně analytického
hodnocení a diagnostiky chování, přípravy, implementace behaviorálních programů zaměřených na učení nových dovedností a redukci
problémového chování ve spolupráci s behaviorálním analytikem, provádění behaviorálně analytické terapie, rehabilitace a reedukace chování,
dodržování etických a profesních standardů
v behaviorální analýze, vedení organizované
reflexe a zdravotnické dokumentace, spolupráce
v multidisciplinárním týmu i s rodinou; praktické vyučování probíhá pod přímým vedením
kvalifikovaných behaviorálních analytiků nebo
v odůvodněných případech jiných zdravotnických pracovníků oprávněných k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu
zejména u poskytovatele zdravotních služeb,
v zařízeních sociálních služeb a ve vlastním sociálním prostředí pacienta.“.
95. Za § 28 se vkládá nový § 28a, který včetně
nadpisu zní:
„§ 28a
Behaviorální technik
(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání
behaviorálního technika se získává absolvováním
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školního vzdělávacího programu a vzdělávacího programu kurzu.
(2) Školní vzdělávací program má standardní
dobu studia nejméně 4 roky.
(3) Vzdělávací program kurzu zahrnuje nejméně 100 hodin teoretické výuky a nejméně 120 hodin praktického vyučování.
(4) Studium ve vzdělávacím programu kurzu
poskytuje znalosti a dovednosti stanovené v § 3 a dále
obsahuje
a) teoretickou výuku poskytující znalosti v
1. oblastech nebo metodách, které tvoří základ
potřebný pro poskytování behaviorálně analytické péče, a to v základech aplikované
behaviorální analýzy pro asistenci při provádění základního behaviorálně analytického hodnocení, diagnostiky a asistenci při
behaviorálně analytické terapii, rehabilitaci
a reedukaci chování,
2. základní znalosti v dalších s behaviorální
analýzou souvisejících metodách a technikách, a to v základech behaviorální analýzy
dat se zaměřením na měření chování, základní metody a techniky behaviorální intervence, včetně podmiňování a aplikace různých plánů posilování způsobu chování, základů behaviorálních intervencí u deficitů
a excesů v chování, v základech etiky a profesního chování v behaviorální analýze,
3. souvisejících oblastech, a to v organizaci
poskytování behaviorálně analytické péče
v rámci zdravotní a sociální péče, v základech
praxe založené na důkazech a základech
právní problematiky poskytované behaviorálně analytické péče a v oblasti zdravotních
a sociálních služeb a školství,
b) praktické vyučování poskytující dovednosti navazující na teoretické vědomosti, a to zejména
v oblasti přímého pozorování behaviorálního analytika, asistenta behaviorálního analytika
a behaviorálního technika při implementaci
behaviorálního programu, účasti na přímé práci
s klientem podle plánu stanoveného behaviorálním analytikem nebo asistentem behaviorálního
analytika, včetně sběru dat a přípravě podkladů
pro další hodnocení, asistence při navrhování
plánů behaviorální intervence, při implementaci
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programů behaviorální změny včetně aplikace
různých plánů posilování, asistence při behaviorálních intervencích u deficitů a excesů v chování, v etickém a profesním chování v behaviorální analýze, spolupráce v multidisciplinárním
týmu i s rodinou; praktické vyučování probíhá
pod přímým vedením kvalifikovaných behaviorálních analytiků nebo v odůvodněných případech jiných zdravotnických pracovníků oprávněných k výkonu zdravotnického povolání bez
odborného dohledu zejména u poskytovatele
zdravotních služeb, v zařízeních sociálních služeb a ve vlastním sociálním prostředí pacienta.“.
96. V § 31 odst. 3 písm. a) bodě 4 se slovo
„ekonomiky“ nahrazuje slovem „ekonomie“.
97. V § 31 odst. 3 písm. b) se slova „v lůžkových a ambulantních zdravotnických zařízeních
včetně odborných léčebných ústavů“ nahrazují slovy
„ve zdravotnických zařízeních poskytovatele ambulantní a lůžkové péče“, slova „v ústavních zařízeních
sociální péče“ se nahrazují slovy „dále v zařízení sociálních služeb“, slova „a sociálních zařízení“ se nahrazují slovy „zařízení a zařízení sociálních služeb“
a slova „úřadech státní správy“ se nahrazují slovy
„správních úřadech“.
98. § 33 se zrušuje.
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103. V § 36 odst. 1 se za slovo „maséra“ vkládají slova „ve zdravotnictví“.
104. V § 36 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „nebo školního vzdělávacího programu“.
105. V § 36 se vkládá nový odstavec 2, který
zní:
„(2) Školní vzdělávací program má standardní
dobu studia nejméně 4 roky, z toho praktické vyučování činí nejméně 1 200 hodin.“.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.
106. V § 36 odst. 3 se slovo „Program“ nahrazuje slovy „Vzdělávací program kurzu“.
107. V § 36 odst. 4 úvodní části ustanovení se
slova „programu uvedeném“ nahrazují slovy „programech uvedených“.
108. V § 36 odst. 5 se za slova „Studium ve“
vkládají slova „školním vzdělávacím programu
nebo“, za slovo „masér“ se vkládají slova „ve zdravotnictví“, slova „a 3“ se nahrazují slovy „až 4“ a za
slovo „tento“ se vkládají slova „školní vzdělávací
program nebo“.
109. Nadpis § 39 zní: „Řidič zdravotnické dopravní služby“.

99. V § 34 odst. 3 písm. b) se slova „poskytujících neodkladnou péči včetně pracovišť, která mají
charakter akutního příjmu, dále v lůžkových zdravotnických zařízeních a na pracovištích ostatních
složek integrovaného záchranného systému“ nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb poskytujícího přednemocniční neodkladnou péči, akutní
lůžkovou péči intenzivní, včetně péče na urgentním
příjmu, dále u poskytovatele lůžkové péče v oboru
interní lékařství a chirurgie a na pracovištích ostatních složek integrovaného záchranného systému“.

112. V § 39 odst. 3 se na konci písmene b) doplňuje věta „Praktické vyučování může, kromě míst
uvedených v § 3 odst. 5, probíhat ve školní laboratoři a na pracovišti zdravotnické dopravní služby.“.

100. V § 35 odst. 3 písm. a) bodě 3 se za slovo
„geriatrii,“ vkládají slova „k paliativní péči,“.

113. V § 41 odst. 1 se slova „v oborech uvedených v odstavcích 2 až 7“ zrušují.

101. V § 35 odst. 3 písm. b) se za slovo „geriatrii“ vkládají slova „ , paliativní péči“ a na konci
písmene b) se doplňuje věta „Praktické vyučování
může, kromě míst uvedených v § 3 odst. 5, probíhat
také v zařízení sociálních služeb poskytujícím zdravotní péči.“.

114. V § 41 odst. 2 úvodní části ustanovení se
slova „v oboru všeobecný sanitář“ zrušují a číslo „50“ se nahrazuje číslem „80“.

102. Nadpis § 36 zní: „Masér ve zdravotnictví
a nevidomý a slabozraký masér ve zdravotnictví“.

110. V § 39 odst. 1 se slova „dopravy nemocných a raněných“ nahrazují slovy „zdravotnické dopravní služby“.
111. V § 39 odst. 3 písm. a) se slovo „koncepce“ a slova „a komunikace“ zrušují.

115. V § 41 odst. 2 písmeno a) zní:
„a) teoretickou výuku poskytující znalosti v oborech, které tvoří základ pro poskytování pomocných činností v rámci ošetřovatelské péče,
diagnostické péče, lékárenské péče, léčebně re-
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habilitační péče a lázeňské léčebně rehabilitační
péče, zdravotních služeb na úseku patologie
a pomocných činností nutných pro jejich poskytování, a to v základech somatologie, ošetřovatelství, psychologie, v základech ochrany
osob v prostředí se zdroji ionizujícího záření,
v zásadách správného zacházení s biologickým
materiálem, léčivými přípravky, zdravotnickými prostředky a s tlakovými nádobami, v zásadách fyzikální léčby, v základních ergoterapeutických postupech, v přípravě léčivých přípravků, v druzích a zásadách dezinfekce a sterilizace, včetně předsterilizační přípravy, v základních autoptických technikách a v přípravě
fixačních roztoků,“.

Částka 169

konu zdravotnického povolání, které byly akreditovány přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se
vztahují minimální požadavky stanovené vyhláškou
č. 39/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti této vyhlášky.
2. Na programy k získání způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, k nimž
žadatel požádal o vydání souhlasného stanoviska pro
účely akreditace podle zákona o vysokých školách
nebo akreditace podle školského zákona přede dnem
nabytí účinnosti této vyhlášky, se vztahují minimální
požadavky stanovené vyhláškou č. 39/2005 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

116. V § 41 se odstavce 3 až 7 zrušují.

Čl. III

Čl. II

Účinnost

Přechodná ustanovení
1. Na programy k získání způsobilosti k vý-

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2018.

Ministr:
Mgr. et Mgr. Vojtěch v. r.
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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.

