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ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 229 Rozeslána dne 23. prosince 2020 Cena Kč 53,–

O B S A H :

555. Nař ízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným
pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 v období do 31. prosince 2020

556. Nař ízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad
90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstna-
neckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu

557. Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování
základního kmene urologického

558. Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování
základního kmene dermatovenerologického

559. Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování
základního kmene oftalmologického

560. Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování
základního kmene patologického

561. Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování
základního kmene chirurgického

Sdě lení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 515/2020 Sb.



555

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. prosince 2020,

kterým se mění nařízení vlády č. 318/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím
při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 v období do 31. prosince 2020

Vláda nařizuje podle § 14 odst. 3 a § 15 zákona
č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České re-
publiky, ve znění pozdějších předpisů:

Čl. I

Nařízení vlády č. 318/2020 Sb., o použití
Armády České republiky k záchranným pracím při
ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru
SARS CoV-2 v období do 31. prosince 2020, se mění
takto:

1. V názvu nařízení vlády se slova „v období do
31. prosince 2020“ zrušují.

2. V § 3 odst. 2 se slova „31. prosince 2020“
nahrazují slovy „30. června 2021“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 31. pro-
since 2020.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

1. místopředseda vlády a ministr vnitra:

Hamáček v. r.

Ministr obrany:

Mgr. Metnar v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. prosince 2020,

kterým se mění nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu
nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování

a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu

Vláda nařizuje k provedení § 181b zákona
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České
republiky a o změně některých zákonů, ve znění zá-
kona č. 176/2019 Sb.:

Čl. I

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 220/2019 Sb.,

o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad
90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žá-
dostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na
zastupitelském úřadu, zní:
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„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 220/2019 Sb.
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Čl. II
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2021.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

1. místopředseda vlády a ministr vnitra:

Hamáček v. r.
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557

VYHLÁŠKA

ze dne 15. prosince 2020

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

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37
odst. 1 písm. k) k provedení § 4 odst. 4 písm. a) zá-
kona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uzná-
vání odborné způsobilosti a specializované způ-
sobilosti k výkonu zdravotnického povolání lé-
kaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona
č. 67/2017 Sb.:

§ 1

Lékař může po získání certifikátu o absolvování
základního kmene urologického bez odborného do-
hledu

a) indikovat a interpretovat základní zobrazovací
metody a laboratorní vyšetření,

b) indikovat léčivé přípravky a zdravotnické pro-
středky s výjimkou radiofarmak a cytostatik,

c) provádět ultrazvukové vyšetření ledvin, močo-
vého měchýře a zevního genitálu včetně trans-
rektální ultrasonografie a barevného dopplerov-
ského vyšetření,

d) kalibrovat uretru,

e) provádět uretrocystografii,
f) provádět ascendentní ureterografii,
g) provádět eretrocystoskopii,

h) odsát tamponádu močového měchýře,

i) zavádět ureterální stent,

j) provádět klešťovou biopsii a koagulaci močo-
vého měchýře,

k) provádět biopsii prostaty,

l) provádět neinvazivní a invazivní urodynamická
vyšetření,

m) provádět punkční epicystostomii,

n) provádět frenulotomii,

o) provádět meatotomii,

p) uvolňovat parafimózu,

q) deliberovat předkožku,

r) provádět incizi abscesu skróta,

s) provádět cirkumcizi,

t) operovat hydrokélu,

u) provádět extrakorporální litotrypsi.

§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2021.

Ministr:

doc. MUDr. Blatný, Ph.D., v. r.
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558

VYHLÁŠKA

ze dne 15. prosince 2020

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

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37
odst. 1 písm. k) k provedení § 4 odst. 4 písm. a) zá-
kona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uzná-
vání odborné způsobilosti a specializované způ-
sobilosti k výkonu zdravotnického povolání lé-
kaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona
č. 67/2017 Sb.:

§ 1

Lékař může po získání certifikátu o absolvování
základního kmene dermatovenerologického bez od-
borného dohledu

a) indikovat a interpretovat základní zobrazovací
metody a laboratorní vyšetření,

b) indikovat léčivé přípravky a zdravotnické pro-
středky s výjimkou radiofarmak a cytostatik,

c) provádět venerologické epidemiologicko-psy-
chologické šetření a depistáž sexuálně přenos-
ných chorob,

d) provádět šití nekomplikovaných poranění kůže
a podkoží do 5 cm, včetně lokální anestezie,

e) provádět kožní fototesty,
f) provádět odběr materiálu z pochvy, čípku

a hrdla děložního,

g) provádět mikroskopické vyšetření po běžném
obarvení,

h) provádět mikroskopické vyšetření nativního
preparátu,

i) provádět mikroskopické vyšetření v zástinu,

j) diagnostikovat Sarcoptes scabiei,

k) provádět ultrazvukové dopplerovské vyšetření
cév bez B zobrazení,

l) odstraňovat malé léze kůže,

m) provádět excizi kožní léze s šitím do 10 cm,

n) provádět lokální a celkovou fototerapii optimál-
ním UV světlem,

o) aplikovat dermatologická zevní léčiva,

p) ošetřovat a provádět převaz kožních a podkož-
ních afekcí,

q) aplikovat tlakový obvaz horní a dolní konče-
tiny.

§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2021.

Ministr:

doc. MUDr. Blatný, Ph.D., v. r.
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559

VYHLÁŠKA

ze dne 15. prosince 2020

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

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37
odst. 1 písm. k) k provedení § 4 odst. 4 písm. a) zá-
kona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uzná-
vání odborné způsobilosti a specializované způsobi-
losti k výkonu zdravotnického povolání lékaře,
zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona
č. 67/2017 Sb.:

§ 1

Lékař může po získání certifikátu o absolvování
základního kmene oftalmologického bez odborného
dohledu provádět
a) vyšetření předního segmentu oka na štěrbinové

lampě,
b) vyšetření zadního segmentu oka přímou a nepří-

mou oftalmoskopií a biomikroskopicky,

c) měření nitroočního tlaku bezkontaktní tonome-
trií a aplanační tonometrií,

d) vyšetření zorného pole a zhodnocení perime-
trických nálezů,

e) vyšetření očním koherenčním tomografem
a jeho zhodnocení,

f) vyšetření fluorescenční angiografií a indocyani-
novou zelení a jeho zhodnocení,

g) vyšetření okulomotorické rovnováhy,
h) gonioskopii,

i) ultrasonografii,

j) biometrii a kalkulaci nitroočních čoček,
k) vyšetření zornicových reakcí,

l) exoftalmometrii, posoudit polohu oka v orbitě,
m) vyšetření slzného filmu,

n) vyšetření citlivosti, tloušťky a topografie ro-
hovky,

o) vyšetření barvocitu,
p) vyšetření, průplach a sondáž slzných cest,

q) provádět běžné zákroky na periokulárních tká-
ních, a to kožní excize, odstranění stehů, milií,
veruk, xantelasmat, ektropia, entropia a drob-
ných tumorů,

r) provádět exkochlace chalasia,

s) provádět laserové výkony, a to iridotomii,
YAG kapsulotomii, fotokoagulaci sítnice, selek-
tivní laserovou trabekuloplastiku,

t) provádět stěr ze spojivkového vaku, odebrat
materiál k vyšetření etiologie rohovkové infek-
ce.

§ 2

Lékař může po získání certifikátu o absolvování
základního kmene oftalmologického bez odborného
dohledu dále

a) indikovat a interpretovat základní zobrazovací
metody a laboratorní vyšetření,

b) indikovat léčivé přípravky a zdravotnické pro-
středky s výjimkou radiofarmak a cytostatik,

c) určovat zrakovou ostrost a korekce refrakčních
vad, předepisovat brýlové korekce,

d) odstranit cizí tělísko z povrchu oka,

e) aplikovat terapeutické kontaktní čočky,

f) šít běžné rány na víčkách a spojivce a extrahovat
kožní, spojivkové a rohovkové stehy a provádět
drobné zákroky na spojivce,

g) aplikovat periokulární, subkonjunktivální a in-
travitreání injekce.

§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2021.

Ministr:

doc. MUDr. Blatný, Ph.D., v. r.
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560

VYHLÁŠKA

ze dne 15. prosince 2020

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

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37
odst. 1 písm. k) k provedení § 4 odst. 4 písm. a) zá-
kona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uzná-
vání odborné způsobilosti a specializované způso-
bilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře,
zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona
č. 67/2017 Sb.:

§ 1

Lékař může po získání certifikátu o absolvování
základního kmene patologického bez odborného do-
hledu

a) provádět patologicko-anatomickou pitvu a v ná-
vaznosti na ni

1. odebírat materiál pro histologická, cytolo-
gická a bakteriální vyšetření,

2. provádět mikroskopickou diagnostiku ne-
kropsií,

3. uzavírat pitevní protokoly, včetně konečné
diagnózy a popisu histologických preparátů,

b) přikrajovat bioptický materiál,

c) provádět cytologický screening s výjimkou uza-
vření suspektních a abnormálních nálezů.

§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2021.

Ministr:

doc. MUDr. Blatný, Ph.D., v. r.
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561

VYHLÁŠKA

ze dne 15. prosince 2020

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

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37
odst. 1 písm. k) k provedení § 4 odst. 4 písm. a) zá-
kona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uzná-
vání odborné způsobilosti a specializované způsobi-
losti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zub-
ního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 67/2017
Sb.:

§ 1

Lékař může po získání certifikátu o absolvování
základního kmene chirurgického bez odborného do-
hledu

a) indikovat a interpretovat laboratorní vyšetření,
indikovat základní zobrazovací metody,

b) indikovat léčivé přípravky a zdravotnické pro-
středky s výjimkou radiofarmak a cytostatik,

c) indikovat transfuzní přípravky a krevní deri-
váty,

d) provádět profylaxe tetanové a ranné infekce,
e) provádět šití poranění kůže a podkoží, včetně

lokální anestezie,

f) transnasálně zavádět různé typy sond k vyše-
tření, dekompresi a výživě trávicího traktu,

g) zavádět centrální žilní katetr,

h) provádět punkci hrudníku, s výjimkou drenáže
hrudníku,

i) posuzovat a řešit ranné komplikace s výjimkou
eventrace a rozhodovat o dalším individuálním
léčebném postupu,

j) provádět základní ošetření popálenin, omrzlin,
chemického a radiačního poranění,

k) provádět konzervativní ošetření poranění měk-
kých tkání,

l) operovat povrchové hlízy, furunkly a benigní
kožní tumory s výjimkou perianálních afekcí,

m) provádět periferní amputace na končetinách do
úrovně metatarzů a metakarpů na základě indi-
kace lékaře se specializovanou způsobilostí,

n) provádět vyšetření v rámci poskytování ambu-
lantní péče a rozhodovat o dalším individuálním
léčebném postupu, s výjimkou podezření na ná-
hlé příhody, zejména na náhlé příhody břišní.

§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2021.

Ministr:

doc. MUDr. Blatný, Ph.D., v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných
o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy

V příloze č. 1 k vyhlášce č. 515/2020 Sb. má být na straně 5755 za bodem 9 správně uveden jen jeden
bod 10.
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Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskev-
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TISKU SUWECO CZ, s. r. o., Sestupná 153/11; Praha 10: MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605;Ústí nad Labem: KARTOON,
s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45. Distribuční
podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky 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. 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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