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O B S A H :

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

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

47. Nález Ústavního soudu ze dne 15. prosince 2020 sp. zn. Pl. ÚS 6/20 ve věci návrhu na zrušení části § 63 odst. 1 zákona
č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
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VYHLÁŠKA

ze dne 29. ledna 2021,

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

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravot-
ních službách), ve znění zákona č. 111/2019 Sb.,
k provedení § 5 odst. 3 písm. a) zákona o zdravot-
ních službách:

Čl. I

Vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních pro-
hlídkách, ve znění vyhlášky č. 317/2016 Sb. a vyhláš-
ky č. 259/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci písmene e) tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f) u pacientů ve věkovém rozmezí od 45 let do
61 let doporučení preventivního očního vyše-
tření u poskytovatele ambulantní péče v oboru
oftalmologie ve čtyřletých intervalech.“.

2. V § 3 odst. 2 písm. a) bod 3 zní:

„3. ověření provedení screeningového vyšetření
sluchu novorozence; pokud toto vyšetření
nebylo provedeno, doporučení jeho prove-
dení včetně podání informace o poskytova-
telích zdravotních služeb, kteří toto vyše-
tření provádějí,“.

3. V § 3 odst. 2 písm. a) se na konci textu bo-
du 4 doplňují slova „v indikovaných případech“.

4. V § 3 odst. 2 písm. j) se slova „včasné dia-
gnostiky poruch autistického spektra“ nahrazují slo-
vy „včasného záchytu poruch autistického spektra,
v případě nejednoznačného výsledku vyšetření do-
poručení kontrolního vyšetření za účelem včasného
záchytu poruch autistického spektra, a to po 6 mě-
sících ode dne prvního vyšetření“.

5. V § 4 odst. 1 písm. b) se za slovo „chování“
vkládají slova „ , komunikačních schopností“.

6. V § 4 odst. 1 písm. g) se slovo „znalosti“ na-
hrazuje slovem „rozlišení“.

7. V § 4 odst. 2 písm. a) se za slovo „vývoje“
vkládají slova „a komunikačních schopností“.

8. V § 4 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e) podání informace o vyšetření sluchu dítěte me-
todou tónové audiometrie včetně podání infor-
mace o poskytovatelích zdravotních služeb,
kteří toto vyšetření provádějí.“.

9. V § 5 odst. 1 písm. a) se za slova „chování
dítěte“ vkládají slova „ ; posouzení sociálního cho-
vání dítěte a komunikačních schopností“.

10. V § 5 odst. 1 písm. b) se slova „u dívek“
zrušují.

11. V § 5 odst. 1 písm. g) se slovo „včetně“ na-
hrazuje slovy „ , ve 13 letech věku vyšetření“.

12. V § 5 odst. 1 písm. k) se slova „a vyjádření
k pracovnímu, případně studijnímu zaměření v sou-
vislosti s ukončením povinné školní docházky u dětí
ve 13 letech věku; u osob se zdravotním postižením
vyjádření k omezení přípravy na pracovní uplatnění
a k pracovní schopnosti“ nahrazují slovy „ , ve 13 le-
tech věku případně vyjádření k plánovanému studij-
nímu zaměření“.

13. V § 5 odst. 1 se na začátek písmene l) vklá-
dají slova „ve 13 letech věku“.

14. V § 5 odst. 2 písm. i) se slovo „souvisejí-
cích“ nahrazuje slovem „souvisejícím“, slovo „pří-
padně“ se zrušuje a slova „ , zejména pokud ještě
není menstruace, a poučení o možnosti očkování
proti lidskému papilomaviru“ se nahrazují slovy
„v případě poruch menstruačního cyklu“.

15. V § 5 odst. 2 písm. j) se za slovo „zaměření“
a slovo „schopnosti“ vkládají slova „v souvislosti
s ukončením povinné školní docházky“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:

doc. MUDr. Blatný, Ph.D., v. r.

Sbírka zákonů č. 45 / 2021Strana 522 Částka 21



46

VYHLÁŠKA

ze dne 5. února 2021

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

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 anesteziologického bez odbor-
ného dohledu

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

b) provádět předanestetické vyšetření pacientů
s anesteziologickým rizikem podle klasifika-
ce ASA ve stupni I a II, zhodnocení rizika, při-
pravit pacienta k operačnímu výkonu, stanovit
plán anesteziologické péče,

c) indikovat rozsah pooperačního monitorování
a určit cílové oddělení akutní lůžkové péče stan-
dardní nebo odpovídající akutní lůžkové péče
intenzivní,

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

e) provádět zajištění dýchacích cest tracheální in-
tubací nebo zavedením supraglotické pomůcky,

f) podávat celkové svodné nebo regionální aneste-
zie k plánovaným diagnostickým a léčebným
výkonům u dospělých pacientů s anesteziologic-
kým rizikem podle klasifikace ASA ve stup-
ni I a II,

g) zajistit a ošetřit pacienta v pooperačním období
včetně zabezpečení systémové a regionální anal-
gesie,

h) provádět základní zajištění pacientů s náhlým
selháním životních funkcí nebo pacientů tako-
vým selháním bezprostředně ohrožených,
včetně zabezpečení nezbytné konsiliární spolu-
práce a indikace zahájení orgánové podpory,

i) diagnostikovat a léčit základní poruchy vnitř-
ního prostředí a případně zajistit nutriční pod-
poru,

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

k) provádět kardiopulmonální resuscitaci včetně
defibrilace nebo kardioverze pacientům ve
všech věkových skupinách, poskytovat poresus-
citační péči u dospělých.

§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. břez-
na 2021.

Ministr:

doc. MUDr. Blatný, Ph.D., v. r.
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