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390

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 6. listopadu 2017

o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení
na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích

Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb.,
o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona
č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České repu-
bliky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby
a o Fondu národního majetku České republiky, ve
znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 61/
/2005 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje podmínky poskytnutí
prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení (dále
jen „Fond“) formou dotace nebo úvěru na regeneraci
veřejných prostranství na sídlištích.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a) sídlištěm ucelená část území obce zastavěná by-
tovými domy jako stavbami pro bydlení, ve kte-
rých více než polovina podlahové plochy odpo-
vídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto
účelu určena, vystavěnými nepanelovými tech-
nologiemi v období let 1945 až 1990 nebo vy-
stavěnými panelovými technologiemi do roku
2000, o celkovém počtu nejméně 100 bytů,

b) regenerací veřejného prostranství na sídlišti

1. výstavba nebo rekonstrukce dopravní infra-
struktury, zejména oprava nebo výstavba
místních komunikací, chodníků a cyklistic-
kých stezek, výstavba protihlukových stěn,
výstavba odstavných a parkovacích stání,

2. výstavba nebo rekonstrukce technické infra-
struktury, zejména opatření pro zachování
nebo zvýšení celkového podílu nezpevně-
ných ploch z důvodu ochrany mikroklimatu
a zpomalení odtoku přívalových dešťových
vod,

3. odstranění nadzemního vedení vysokého na-
pětí a jeho nahrazení podzemním vedením,

4. oprava nebo doplnění veřejného osvětlení,

5. realizace místních protipovodňových opa-
tření,

6. realizace opatření pro zvýšení bezpečnosti
sídliště,

7. úprava veřejných prostranství, zejména
oprava stávajících a zřizování nových dět-
ských hřišť nebo odpočinkových ploch,

8. výstavba veřejných sportovních a rekreačních
ploch s příslušným městským mobiliářem
a navazující doprovodné úpravy ploch ve-
řejné zeleně spojené s výsadbou stromů a za-
travněním,

c) Projektem regenerace veřejného prostranství na
sídlišti (dále jen „projekt“) projekt zpracovaný
v souladu se zásadami uvedenými v příloze k to-
muto nařízení,

d) etapou územně, finančně a časově rozlišená část
projektu.

§ 3

Podmínky pro poskytnutí dotace

(1) Dotaci může Fond poskytnout obci, na je-
jímž území se nachází sídliště, pokud

a) pozemek, na kterém má být provedena regene-
race, je ve vlastnictví obce,

b) obec má platný územní plán a povolení pro
stavbu, na kterou žádá obec dotaci, podle sta-
vebního zákona, pokud je vyžadováno,

c) obec má projekt, který je v souladu s platnou
územně plánovací dokumentací a byl včetně
každé jeho změny schválen zastupitelstvem
obce, a

d) obec nemá ke dni podání žádosti o dotaci dluhy
po době splatnosti ve vztahu ke státnímu roz-
počtu nebo státním fondům.
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(2) Fond může poskytnout dotaci i na etapu.
Dotace na regeneraci ve vymezeném území může
být na konkrétní činnosti uvedené v § 2 písm. b)
poskytnuta pouze jednou.

(3) Na regeneraci financovanou podle tohoto
nařízení nesmí být použita podpora z evropských
strukturálních a investičních fondů ani podpora ze
státního rozpočtu nebo rozpočtu státních fondů s vý-
jimkou Fondu.

(4) Fond může poskytnout dotaci i na již za-
hájenou regeneraci, jsou-li splněny podmínky pro
její poskytnutí.

§ 4

Žádost o dotaci a žádost o úvěr

(1) Písemná žádost o dotaci se podává Fondu
na základě výzvy uveřejněné na internetových strán-
kách Fondu. Oznámení o vyhlášení výzvy Fond
uveřejní alespoň 6 měsíců před termínem vyhlášení
výzvy. Žádost lze podat do 2 měsíců ode dne vy-
hlášení výzvy.

(2) Spolu se žádostí o dotaci může obec podat
žádost o úvěr. Pokud obec prokáže schopnost úvěr
splácet, předloží Fond obci příslib úvěru v případě,
že má na poskytnutí úvěru prostředky.

(3) Žádost o dotaci obsahuje

a) projekt,

b) doklad o vydání nebo o schválení územního
plánu obce,

c) doklad o schválení projektu zastupitelstvem
obce a v případě jeho aktualizace doklad
o schválení aktualizace projektu zastupitelstvem
obce,

d) doklad prokazující vlastnictví dotčených po-
zemků,

e) doklady požadované pro provedení regenerace
podle jiných právních předpisů1),

f) doklad o vlastních peněžních prostředcích urče-
ných na financování realizace projektu nebo
jeho etapy, případně podání žádosti o úvěr od
Fondu, nemá-li obec dostatek vlastních peněž-
ních prostředků,

g) prohlášení obce, že ke dni podání žádosti o do-

taci nemá dluhy po době splatnosti ve vztahu ke
státnímu rozpočtu a státním fondům, a

h) položkový rozpočet projektu.

(4) Žádost o úvěr obsahuje

a) identifikaci žádosti o dotaci, se kterou je po-
dávána,

b) požadovanou výši a dobu splatnosti úvěru a

c) účetní výkazy nutné k posouzení schopnosti
obce úvěr splácet.

(5) Fond může obec vyzvat ve lhůtě 30 dnů ode
dne obdržení žádosti o úvěr k doplnění dalších pod-
kladů potřebných k posouzení účelu úvěru a schop-
nosti obce úvěr splácet. Jestliže obec ve stanovené
lhůtě, nejméně však v délce 30 dnů, podklady nedo-
plní, Fond smlouvu neuzavře.

(6) Obsahuje-li žádost vady, vyzve Fond ve
lhůtě 30 dnů ode dne obdržení žádosti o dotaci obec,
aby ve lhůtě stanovené ve výzvě, nejméně však
v délce 30 dnů, vady odstranila. Jestliže obec ve sta-
novené lhůtě vady neodstraní, Fond smlouvu neu-
zavře.

(7) Žádosti, které mají náležitosti stanovené
tímto nařízením, Fond vyhodnotí podle hodnoticích
kritérií uvedených ve výzvě a stanoví pořadí vyhod-
nocených žádostí, které uveřejní na internetových
stránkách Fondu nejpozději do 14 dnů ode dne vy-
hodnocení všech žádostí.

(8) Má-li Fond na poskytnutí dotace pro-
středky, zašle obci návrh na uzavření smlouvy o po-
skytnutí dotace a požadavek na doložení

a) smlouvy o dílo se zhotovitelem a

b) aktualizovaných údajů o projektu, pokud došlo
k jeho změně.

(9) Pokud obec ve lhůtě stanovené Fondem ne-
doloží podklady uvedené v odstavci 6, návrh na uza-
vření smlouvy zaniká. Tuto skutečnost sdělí Fond
obci písemně bez zbytečného odkladu.

§ 5

Výše dotace

(1) Dotace může být poskytnuta až do výše
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50 % uznatelných nákladů, nejvýše však 6 milio-
nů Kč na projekt.

(2) Uznatelné náklady musí bezprostředně sou-
viset s realizací projektu v rozsahu prací podle § 2
písm. b).

(3) Uznatelnými náklady nejsou zejména ná-
klady na vyhotovení projektu, na projektovou do-
kumentaci stavby, na stavební dozor, provozní a re-
žijní náklady obce, výdaje na průzkumy, posudky
a analýzy, výdaje na uzavření kupní smlouvy, popří-
padě smlouvy o smlouvě budoucí kupní ke koupi
nemovité věci, výdaje na vyhotovení znaleckého po-
sudku, daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá
plnění, která platí obec jejich správci, výdaje vzniklé
nad rámec schváleného rozpočtu nebo výdaje na ná-
slednou péči o veřejnou zeleň.

Podmínky čerpání a použití dotace

§ 6

(1) Čerpání dotace je vázáno pouze na financo-
vání projektu, na který byla poskytnuta.

(2) Udržitelnost projektu musí být 5 let od
ukončení realizace projektu.

(3) Na regenerovaných plochách nesmí být
v souladu s podmínkami poskytování veřejné pod-
pory provozována ekonomická činnost.

(4) Obec je povinna realizovat projekt v souladu
s doklady předloženými v žádosti o poskytnutí do-
tace, smlouvou o poskytnutí dotace, případně v sou-
ladu se změnami schválenými Fondem.

(5) Stavební práce musí být zahájeny nejpozději
do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí
dotace.

(6) Pokud obec zjistí, že není schopna realizo-
vat projekt v souladu s podmínkami smlouvy o po-
skytnutí dotace, neprodleně o tom informuje Fond
a současně předloží návrh na úpravu smlouvy. Fond
v případech zvláštního zřetele hodných návrh obce
přijme.

§ 7

(1) Realizace projektu, na který byla poskyt-
nuta dotace, musí být ukončena nejpozději do 2 let
od uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.

(2) Ukončením realizace projektu je předání

díla, které obec doloží Fondu předávacím protoko-
lem prokazujícím dodání díla bez vad, které brání
užívání díla.

(3) V případě, že z důvodů zvláštního zřetele
hodných nelze termín ukončení realizace projektu
dodržet, oznámí tuto skutečnost obec neprodleně
Fondu. Fond posoudí důvody prodlení a případně
termín prodlouží o nezbytně dlouhou dobu.

(4) Nejpozději v termínu stanoveném ve
smlouvě o poskytnutí dotace doručí obec Fondu do-
kumentaci závěrečného vyhodnocení projektu obsa-
hující

a) přehled o čerpání prostředků na financování
projektu,

b) zprávu o plnění cílů stanovených v dokumentaci
projektu,

c) skutečně dosažené hodnoty závazných para-
metrů a

d) prokázání efektivnosti vynaložených peněžních
prostředků.

§ 8

Podmínky pro poskytnutí úvěru

(1) V případě, že obec uzavřela s Fondem
smlouvu o poskytnutí dotace a má od Fondu příslib
poskytnutí úvěru, Fond vyzve obec k uzavření
smlouvy o poskytnutí úvěru na dofinancování pro-
jektu.

(2) Úvěr lze poskytnout pouze s poskytnutou
dotací a může být poskytnut pouze jednou.

(3) Úvěr lze poskytnout i na již zahájenou re-
generaci v případě, že jsou splněny podmínky pro
jeho poskytnutí.

(4) Úvěr lze poskytnout pouze v případě, že
obec prokáže schopnost úvěr splácet a úvěr je do-
statečně zajištěn alespoň do výše nesplacené jistiny
úvěru.

(5) Pokud Fond neposkytne úvěr, sdělí obci
tuto skutečnost písemně bez zbytečného odkladu.

(6) Nebude-li z důvodů na straně obce uza-
vřena smlouva o poskytnutí úvěru nejpozději do
2 měsíců od obdržení výzvy Fondu k uzavření
smlouvy o poskytnutí úvěru, návrh na uzavření
smlouvy zaniká.
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§ 9

Výše úrokové sazby a výše úvěru

(1) Úroková sazba se stanoví ve výši základní
referenční sazby Evropské unie zvýšené o 0,30 %
ročně.

(2) Úročení vyčerpané části úvěru začíná dnem
zahájení čerpání úvěru.

(3) Součet výše úvěru a dotace poskytnuté po-
dle tohoto nařízení může činit nejvýše 90 % uzna-
telných nákladů podle § 5 odst. 3.

§ 10

Podmínky čerpání a použití úvěru

(1) Čerpání úvěru musí být zahájeno nejpozději
do 6 měsíců od uzavření smlouvy o poskytnutí
úvěru.

(2) Čerpání úvěru musí být ukončeno nejpoz-
ději do 3 měsíců od ukončení realizace projektu.

(3) Podmínky stanovené v § 6 a 7 se pro pod-
mínky čerpání úvěru použijí přiměřeně.

(4) Čerpání úvěru probíhá formou úhrady
uznatelných nákladů na základě předložených fak-
tur.

§ 11

Splácení úvěru

(1) Úvěr se splácí měsíčně splátkami jistiny
a úroku a může být kdykoliv splacen předčasně.

(2) Splatnost úvěru musí být sjednána tak, aby
doba splácení nepřekročila 15 let od uzavření
smlouvy.

(3) Fond může požadovat okamžité splacení
úvěru a nevyplatí nevyčerpanou část úvěru,
a) pokud zjistí, že obec poskytla nesprávné, ne-

úplné nebo zavádějící údaje, na základě kterých
byla uzavřena smlouva o poskytnutí úvěru,
nebo

b) je-li obec v prodlení se zaplacením nejméně
3 měsíčních splátek úvěru ve sjednané výši
a neuhradí-li tyto dlužné částky nejdéle do
30 dnů ode dne doručení písemné výzvy
Fondu.

§ 12

Účinnost

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem
1. ledna 2018.

(2) Toto nařízení pozbývá platnosti uplynutím
dne 31. prosince 2023.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministryně pro místní rozvoj:

Ing. Šlechtová v. r.
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Příloha k nařízení vlády č. 390/2017 Sb.
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391

VYHLÁŠKA

ze dne 16. listopadu 2017,

kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků
a jiných odborných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 2/2016 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 90
odst. 2 písm. e) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách
získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékař-
ských zdravotnických povolání a k výkonu činností
souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změ-
ně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékař-
ských zdravotnických povoláních), ve znění zákona
č. 125/2005 Sb. a zákona č. 105/2011 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravot-
nických pracovníků a jiných odborných pracovníků,
ve znění vyhlášky č. 2/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až o) se označují jako písme-
na a) až n).

2. V § 2 písm. a) až c) se slova „podle písme-
ne a)“ zrušují.

3. V § 2 písm. c) se slova „specifickou ošetřo-
vatelskou péčí péče podle písmene a) poskytovaná
pacientům ve vymezeném úseku zdravotní péče (na-
příklad ošetřovatelská péče poskytovaná při radiolo-
gických výkonech nebo při zabezpečování nutrič-
ních potřeb pacientů v oblasti preventivní a léčebné
výživy),“ zrušují.

4. V § 2 se za písmeno c) vkládá nové písme-
no d), které zní:

„d) specifickou ošetřovatelskou péčí ošetřovatelská
péče poskytovaná pacientům ve vymezeném
úseku zdravotní péče zejména při poskytování
radiologických výkonů, zabezpečení nutričních
potřeb pacientů v oblasti preventivní a léčebné
výživy nebo neodkladné péče,“.

Dosavadní písmena d) až n) se označují jako písme-
na e) až o).

5. V § 2 písm. g) se slova „zdravotní péči po-
skytované“ nahrazují slovy „poskytování zdravotní
péče“, slova „písmenu d)“ se nahrazují slovy „pís-

menu c)“, slova „kde je nutná zvláštní příprava zdra-
votnického pracovníka prostřednictvím celoživot-
ního vzdělávání1), včetně dlouhodobé přípravy po-
dle dřívějších právních předpisů“ se nahrazují slovy
„ke kterým má zdravotnický pracovník specializo-
vanou způsobilost nebo zvláštní specializovanou
způsobilost pro úzce vymezené zdravotnické čin-
nosti“.

Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.

6. V § 2 se písmeno k) zrušuje.

Dosavadní písmena l) až o) se označují jako písme-
na k) až n).

7. V § 2 se písmeno l) zrušuje.

Dosavadní písmena m) a n) se označují jako písme-
na l) a m).

8. V § 2 se na konci písmene l) čárka nahrazuje
tečkou a písmeno m) se zrušuje.

9. V § 3 odst. 1 písmeno c) zní:

„c) provádí zápisy do zdravotnické dokumentace
a další dokumentace vyplývající z jiných práv-
ních předpisů7), pracuje s informačním systé-
mem poskytovatele zdravotních služeb,“.

10. V § 3 odst. 1 se na konci textu písmene d)
doplňují slova „ , zubního lékaře, farmaceuta, klinic-
kého psychologa nebo klinického logopeda“.

11. V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena g) až i), která znějí:

„g) motivuje a edukuje jednotlivce, rodiny a skupiny
osob k přijetí zdravého životního stylu a k péči
o sebe41),

h) podílí se na zajištění zapracování nově nastupu-
jících zdravotnických pracovníků,

i) provádí opatření při řešení následků mimořádné
události nebo krizové situace43).“.

12. V § 4 odst. 1 úvodní části ustanovení se za
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slovo „lékařem“ vkládají slova „nebo zubním léka-
řem“.

13. V § 4 odst. 1 písmeno b) zní:

„b) sledovat a orientačně hodnotit fyziologické
funkce pacientů, včetně saturace kyslíkem
a srdečního rytmu, a další tělesné parametry za
použití zdravotnických prostředků,“.

14. V § 4 odst. 1 písm. c) se za slovo „zazna-
menávat“ vkládají slova „fyzický a psychický“.

15. V § 4 odst. 1 písmeno d) zní:

„d) získávat osobní, rodinnou, pracovní a sociální
anamnézu,“.

16. V § 4 odst. 1 písm. e) se slova „semikvanti-
tativními metodami (diagnostickými proužky)“ zru-
šují.

17. V § 4 odst. 1 písm. f) se za slovo „dýcha-
cích“ vkládají slova „a z permanentní tracheosto-
mické kanyly u pacientů starších 3 let“.

18. V § 4 odst. 1 písm. g) se slova „centrální
a periferní žilní vstupy,“ zrušují.

19. V § 4 odst. 1 se za písmeno g) vkládají nová
písmena h) a i), která znějí:

„h) hodnotit a ošetřovat centrální a periferní žilní
vstupy, včetně zajištění jejich průchodnosti,

i) pečovat o zavedené močové katetry pacientů
všech věkových kategorií, včetně provádění vý-
plachů močového měchýře,“.

Dosavadní písmena h) až r) se označují jako písme-
na j) až t).

20. V § 4 odst. 1 písmeno j) zní:

„j) provádět ve spolupráci s fyzioterapeutem, ergo-
terapeutem a logopedem ve zdravotnictví reha-
bilitační ošetřování, zejména polohování, posa-
zování, základní pasivní, dechová a kondiční
cvičení, nácvik mobility a přemisťování, nácvik
sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti pa-
cienta a cvičení týkající se rehabilitace poruch
komunikace a poruch polykání a vyprazdňování
a metody bazální stimulace s ohledem na pre-
venci a nápravu poruch funkce těla, včetně pre-
vence dalších poruch z imobility,“.

21. V § 4 odst. 1 se písmeno k) zrušuje.

Dosavadní písmena l) až t) se označují jako písme-
na k) až s).

22. V § 4 odst. 1 písm. k) se za slovo „postu-
pech“ vkládají slova „ , použití zdravotnických pro-
středků“.

23. V § 4 odst. 1 písm. n) se slovo „provádět“
nahrazuje slovy „poskytovat a zajišťovat“ a slova
„umírajících a jejich blízkých“ se nahrazují slovy
„umírajícím a jejich blízkým“.

24. V § 4 odst. 1 písm. o) se slova „včetně ná-
vykových látek10), (dále jen „léčivé přípravky“),“
zrušují.

25. V § 4 odst. 1 se písmeno q) zrušuje.

Dosavadní písmena r) a s) se označují jako písme-
na q) a r).

26. V § 4 odst. 1 písmeno r) zní:

„r) zajišťovat stálou připravenost pracoviště včetně
věcného a technického vybavení a funkčnosti
zdravotnických prostředků,“.

27. V § 4 odst. 1 se doplňují písmena s) a t),
která znějí:

„s) doporučovat použití vhodných zdravotnických
prostředků pro péči o stomie, chronické rány
nebo při inkontinenci,

t) doporučovat vhodné kompenzační zdravot-
nické prostředky pro zajištění mobility a se-
beobsluhy v domácím prostředí.“.

28. V § 4 odstavce 2 až 4 včetně poznámek pod
čarou č. 10, 12 a 44 znějí:

„(2) Při poskytování vysoce specializované oše-
třovatelské péče může všeobecná sestra pod odbor-
ným dohledem všeobecné sestry se specializovanou
způsobilostí v příslušném oboru nebo porodní asis-
tentky se specializovanou způsobilostí v příslušném
oboru a v souladu s diagnózou stanovenou lékařem
nebo zubním lékařem vykonávat činnosti podle od-
stavce 1 písm. a) až k), o) a p).

(3) Všeobecná sestra může vykonávat bez od-
borného dohledu na základě indikace lékaře nebo
zubního lékaře činnosti při poskytování preventivní,
diagnostické, léčebné, rehabilitační, neodkladné, pa-
liativní a dispenzární péče. Přitom zejména připra-
vuje pacienty k diagnostickým a léčebným výkonům
a na základě indikace lékaře nebo zubního lékaře je
provádí nebo při nich asistuje nebo zajišťuje ošetřo-
vatelskou péči při těchto výkonech a po nich; ze-
jména může
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a) zavádět periferní žilní katetry pacientům starším
3 let,

b) podávat léčivé přípravky10) s výjimkou radio-
farmak, nejde-li o nitrožilní injekce nebo infuze
u dětí do 3 let věku, pokud není dále uvedeno
jinak,

c) zavádět a udržovat inhalační a kyslíkovou tera-
pii,

d) provádět screeningová, depistážní a dispenzární
vyšetření, odebírat krev a jiný biologický mate-
riál a hodnotit, zda jsou výsledky fyziologické;
v případě fyziologických výsledků může naplá-
novat termín další kontroly,

e) provádět ošetření akutních a operačních ran,
včetně ošetření drénů, drenážních systémů
a kůže v průběhu léčby radioterapií,

f) odstraňovat stehy u primárně hojících se ran
a drény s výjimkou drénů hrudních a drénů
v oblasti hlavy,

g) provádět katetrizaci močového měchýře žen
a dívek starších 3 let,

h) provádět výměnu a ošetření tracheostomické
kanyly, zavádět gastrické sondy pacientům při
vědomí starším 10 let, včetně zajištění jejich
průchodnosti a ošetření, a aplikovat enterální
výživu u pacientů všech věkových kategorií,

i) provádět výplach žaludku u pacientů při vě-
domí starších 10 let,

j) asistovat při zahájení aplikace transfuzních pří-
pravků a ošetřovat pacienta v průběhu aplikace
a ukončovat ji,

k) provádět návštěvní službu a poskytovat péči ve
vlastním sociálním prostředí pacienta,

l) podávat potraviny pro zvláštní lékařské
účely44).

(4) Všeobecná sestra pod odborným dohledem
lékaře nebo zubního lékaře může

a) aplikovat nitrožilně krevní deriváty12),

b) zpracovávat dentální materiály v ordinaci,

c) vykonávat činnost zubní instrumentářky podle
§ 40 odst. 1 písm. c).

10) Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách souvise-
jících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

12) § 2 odst. 2 písm. l) zákona č. 378/2007 Sb.
44) Vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro

zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění poz-
dějších předpisů.“.

29. Za § 4 se vkládají nové § 4a a 4b, které
včetně nadpisů znějí:

„§ 4a

Praktická sestra

(1) Praktická sestra vykonává činnosti podle § 3
odst. 1 a dále bez odborného dohledu a bez indikace
a v souladu s diagnózou stanovenou lékařem nebo
zubním lékařem poskytuje nebo zajišťuje základní
ošetřovatelskou péči. Přitom zejména může

a) sledovat fyziologické funkce za použití zdra-
votnických prostředků a získané informace za-
znamenávat do dokumentace,

b) pozorovat a zaznamenávat fyzický a psychický
stav pacienta a schopnost příjmu potravy,

c) provádět komplexní hygienickou péči, včetně
prevence proleženin,

d) rozdělovat stravu pacientům podle diet a dbát
na jejich dodržování, dohlížet na dodržování
pitného režimu, sledovat bilanci tekutin, pečo-
vat o vyprazdňování,

e) aplikovat zábaly, obklady, léčivé koupele, teplé
a studené procedury,

f) provádět sociální aktivizaci zejména v rámci
péče o seniory,

g) pečovat o zajištění psychické pohody, pocitu
jistoty, bezpečí a sociálního kontaktu,

h) vykonávat činnosti při zajištění herních aktivit
dětí,

i) provádět ve spolupráci s fyzioterapeutem, ergo-
terapeutem, všeobecnou sestrou, dětskou ses-
trou a porodní asistentkou rehabilitační ošetřo-
vatelství, zejména polohování, posazování, zá-
kladní pasivní, dechová a kondiční cvičení,
nácvik sebeobsluhy s cílem zvyšování sobě-
stačnosti pacienta a metody bazální stimulace
s ohledem na prevenci a nápravu poruch funkce,
včetně prevence dalších poruch vyplývajících ze
snížené mobility nebo imobility,

j) sledovat poruchy celistvosti kůže,

k) pečovat o močové katetry pacientů starších 3 let;
péčí o močové katetry pacientů se rozumí ze-
jména hygiena genitálu, dezinfekce katetru, vý-
měna močového sáčku,
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l) ošetřovat periferní žilní vstupy,

m) zajišťovat činnosti spojené s přijetím, přemisťo-
váním a propuštěním pacientů,

n) poskytovat a zajišťovat psychickou podporu
umírajícím a jejich blízkým a po stanovení smrti
lékařem zajišťovat péči o tělo zemřelého a čin-
nosti spojené s úmrtím pacienta,

o) vykonávat činnosti při přejímání, kontrole, ma-
nipulaci a uložení léčivých přípravků10),

p) vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti
činnosti při přejímání, kontrole, manipulaci
a uložení zdravotnických prostředků11) a prádla,
jejich dezinfekci a sterilizaci a zajištění jejich do-
statečné zásoby,

q) vykonávat činnosti při zajišťování stálé připra-
venosti pracoviště včetně věcného a technického
vybavení a funkčnosti zdravotnických pro-
středků.

(2) Praktická sestra může vykonávat bez od-
borného dohledu na základě indikace lékaře nebo
zubního lékaře jednoduché výkony při poskytování
zdravotní péče; zejména může

a) podávat léčivé přípravky10) s výjimkou radio-
farmak; léčivé přípravky nemůže podávat for-
mou nitrožilní injekce, infuzí nebo aplikací do
epidurálních katetrů a dále u dětí do 3 let věku
formou intramuskulární injekce,

b) provádět odsávání sekretů z horních cest dýcha-
cích u pacientů při vědomí starších 10 let a za-
jišťovat jejich průchodnost,

c) zavádět a udržovat inhalační a kyslíkovou tera-
pii,

d) odebírat kapilární a žilní krev a jiný biologický
materiál,

e) provádět vyšetření biologického materiálu zís-
kaného neinvazivní cestou a kapilární krve,

f) provádět ošetření nekomplikovaných chronic-
kých ran, ošetřovat stomie,

g) podávat potraviny pro zvláštní lékařské
účely44).

(3) Praktická sestra pod odborným dohledem
zubního lékaře může

a) zpracovávat dentální materiály v ordinaci,

b) vykonávat činnost zubní instrumentářky podle
§ 40 odst. 1 písm. c).

(4) Při poskytování specializované ošetřovatel-
ské péče může praktická sestra pod odborným do-
hledem všeobecné sestry, dětské sestry nebo porodní
asistentky vykonávat činnosti podle odstavce 1
písm. a) až l), p) a q).

(5) Při poskytování vysoce specializované oše-
třovatelské péče může praktická sestra pod přímým
vedením všeobecné sestry se specializovanou způso-
bilostí, dětské sestry se specializovanou způsobilostí
nebo porodní asistentky se specializovanou způsobi-
lostí v oboru vykonávat činnosti podle odstavce 1
písm. a) až l), p) a q).

§ 4b

Dětská sestra

(1) Dětská sestra vykonává činnosti podle § 3
odst. 1 a dále bez odborného dohledu a bez indikace
a v souladu s diagnózou stanovenou lékařem nebo
zubním lékařem poskytuje nebo zajišťuje základní
a specializovanou ošetřovatelskou péči prostřednic-
tvím ošetřovatelského procesu o zdravé i nemocné
děti všech věkových kategorií. Přitom zejména může

a) účastnit se porodů, provádět první ošetření no-
vorozence, zahájit a podílet se na kardiopulmo-
nální resuscitaci, zajišťovat transport novoro-
zence na následná pracoviště, zajišťovat termo-
neutrální prostředí, sledovat a hodnotit popo-
rodní adaptaci, edukovat matky v péči
o novorozence po dobu hospitalizace i po pro-
puštění do domácí péče,

b) připravovat stravu novorozencům, kojencům
nebo dětem do 3 let věku; podávat stravu dětem
všech věkových kategorií, včetně využití alter-
nativních postupů podávání; vést matky k správ-
nému přístupu ve výživě dítěte, edukovat je
v technikách kojení a dohlížet na jeho správné
provedení, podporovat rozvoj a udržení laktace,
poskytovat poradenskou činnost,

c) sledovat a vyhodnocovat psychomotorický vý-
voj dítěte, vytvářet stimulující prostředí pro
zdravý vývoj dítěte, činit opatření k zamezení
vzniku psychických deprivací a retardací, roz-
víjet komunikační schopnosti dítěte, vyhledávat
rizikové faktory ohrožující zdravý vývoj dítěte,

d) vykonávat činnosti ošetřovatelské péče posky-
tované dítěti v domácím prostředí i během
hospitalizace,

e) poskytovat ošetřovatelskou péči v rámci pri-
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mární péče, vykonávat návštěvní službu, hod-
notit domácí prostředí z hlediska zajištění zdra-
vého vývoje dítěte, poskytovat rady a pomoc
v oblasti hygieny, výživy, kojení, vyprazdňo-
vání, zajišťování naplňování plánu povinného
očkování, preventivních prohlídek a dispenzární
péče, prevence úrazů, agresivních poruch cho-
vání a závislostí v dětském věku,

f) metodicky vést a organizovat výchovnou péči
o děti všech věkových kategorií, vypracovávat
programy výchovné péče a výchovných aktivit,
doporučovat úpravu prostředí, vhodné hračky
a výchovné pomůcky, komunikovat s dětmi i je-
jich rodinami,

g) edukovat rodiče nebo jiného zákonného zá-
stupce dítěte ve výchově a ošetřovatelské péči
o dítě v jednotlivých vývojových obdobích,
spolupracovat s ostatními institucemi v oblasti
péče o dítě a rodinu, vést rozhovory s rodiči
v náročné životní situaci,

h) vykonávat činnosti ošetřovatelské péče posky-
tované dítěti, které má poruchy duševního
zdraví.

(2) Při poskytování vysoce specializované péče
může dětská sestra pod odborným dohledem dětské
sestry se specializovanou způsobilostí nebo porodní
asistentky se specializovanou způsobilostí v přísluš-
ném oboru, v souladu s diagnózou stanovenou léka-
řem nebo zubním lékařem vykonávat činnosti podle
§ 4 odst. 1 písm. a) až j).

(3) Dětská sestra může vykonávat bez odbor-
ného dohledu na základě indikace lékaře nebo zub-
ního lékaře činnosti při poskytování preventivní,
diagnostické, léčebné, rehabilitační, neodkladné, pa-
liativní a dispenzární péče. Přitom zejména připra-
vuje děti všech věkových kategorií k diagnostickým
a léčebným výkonům, na základě indikace lékaře
nebo zubního lékaře je provádí nebo při nich asis-
tuje, zajišťuje ošetřovatelskou péči při těchto výko-
nech a po nich; zejména může

a) zavádět periferní žilní katetry dětem všech vě-
kových kategorií s výjimkou nedonošených no-
vorozenců,

b) podávat léčivé přípravky10) s výjimkou radio-
farmak, pokud není dále uvedeno jinak,

c) provádět screeningová, depistážní a dispenzární
vyšetření, odebírat krev a jiný biologický mate-
riál a hodnotit, zda jsou výsledky fyziologické,

d) provádět výplach žaludku u dítěte při vědomí,
zavádět gastrické sondy u dítěte při vědomí,
včetně zajištění jejich průchodnosti a ošetření,
a aplikovat enterální výživu,

e) provádět katetrizaci močového měchýře dívek
s výjimkou katetrizace nedonošených novoro-
zenců,

f) podávat dítěti klyzma,
g) provádět výměnu a ošetření tracheostomické

kanyly.

(4) Dětská sestra pod odborným dohledem lé-
kaře může
a) aplikovat nitrožilně krevní deriváty12),
b) asistovat při zahájení aplikace transfúzních pří-

pravků a dále bez odborného dohledu na zá-
kladě indikace lékaře ošetřovat pacienta v prů-
běhu aplikace a ukončovat ji,

c) zpracovávat dentální materiály v ordinaci,

d) vykonávat činnost zubní instrumentářky podle
§ 40 odst. 1 písm. c).

(5) Dětská sestra dále vykonává činnosti podle
§ 4 odst. 1 a 3 písm. c), e), f), l) u dětí všech věkových
kategorií.“.

30. V § 5 odst. 1 písm. a) se slova „ , popřípadě
takovou pomoc zprostředkovat“ nahrazují slovy
„ve spolupráci s odpovědnými orgány“.

31. V § 5 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena j) a k), která znějí:

„j) analyzovat, zajistit a hodnotit kvalitu a bezpeč-
nost poskytované ošetřovatelské péče42),

k) pečovat o ženu s odumřelým plodem ve vyšším
stupni těhotenství, s přerušeným těhotenstvím
nad dvanáctý týden z genetické indikace či
zdravotní indikace ženy ve všech porodních do-
bách, včetně sledování a vyhodnocování rizik
s tím spojených.“.

32. V § 5 odst. 4 se slova „nebo všeobecné ses-
try se specializovanou způsobilostí v oboru“ nahra-
zují slovy „ , všeobecné sestry se specializovanou
způsobilostí v oboru nebo dětské sestry se speciali-
zovanou způsobilostí“ a slova „b) až i)“ se nahrazují
slovy „a) až j)“.

33. V § 5 odst. 5 se za slova „§ 4 odst. 1, 3 a 4“
vkládají slova „písm. a)“.

34. V § 6 odst. 1 se slova „(léčba prací)“ zrušují.
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35. V § 6 odst. 1 písm. e) se za slovo „ergote-
rapii“ vkládají slova „i s využitím pokročilé rehabi-
litační přístrojové technologie“ a za slovo „pacienta“
se vkládají slova „včetně hodnocení efektu terapie“.

36. V § 6 odst. 1 písm. f) se za slovo „po-
můcky“ vkládají slova „ , doporučovat zdravotnické
prostředky“.

37. V § 6 odst. 1 písm. i) se za slovo „sestru“
vkládají slova „ , praktickou sestru“.

38. V § 6 se na konci odstavce 1 čárka nahra-
zuje tečkou a písmeno j) se zrušuje.

39. V § 6 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) seznamovat pacienty s možnostmi sociální péče
ve spolupráci s odpovědnými orgány a v rozsahu
své odborné způsobilosti vykonávat činnosti
v rámci sociální rehabilitace osob se zdravotním
postižením.“.

40. V § 7 odst. 2 a 3 závěrečné části ustanovení,
§ 63 písm. b) bodě 3 závěrečné části ustanovení,
v § 161 odst. 2 písm. b) a v § 161 odst. 3, 5 a 6 se
za slovo „odpovědnost“ doplňují slova „podle zá-
kona o specifických zdravotních službách45)“.

Poznámka pod čarou č. 45 zní:

„45) § 70 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních
službách, ve znění pozdějších předpisů.“.

41. V § 7 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c) zavádět periferní žilní katetry.“.

42. V § 7 odst. 5 se za slova „odstavce 3
písm. a)“ doplňují slova „a d)46)“.

Poznámka pod čarou č. 46 zní:

„46) Čl. 18 odst. 2 směrnice ze dne 5. prosince 2013, kterou se
stanoví základní bezpečnostní standardy ochrany před
nebezpečím vystavení ionizujícímu záření a zrušují se
směrnice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/
/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom.“.

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

„c) činnosti spojené se zpracováním odběrů plné
krve a výrobou transfuzních přípravků při do-
držení zásad správné výrobní praxe, a to ze-
jména při získávání krve a jejích složek, jejich

zpracování, označování, kontrole, skladování,
balení, přepravě a výdeji a při vedení dokumen-
tace o těchto činnostech.“.

44. V § 8 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f) spolupracovat na expertizní činnosti pracoviště
a tvorbě a udržování systému jakosti laboratoře,
provádět interní a externí kontroly kvality labo-
ratorních vyšetření.“.

45. V § 10 odst. 2 písm. b) se za slovo „brýle,“
vkládají slova „individuálně zhotovený zdravotnický
prostředek,“.

46. V § 12 odst. 1 se za slova „s ochranou“ do-
plňují slova „a podporou“.

47. V § 15 odstavec 1 zní:

„(1) Zubní technik vykonává činnosti podle § 3
odst. 1 a dále bez odborného dohledu na základě
indikace zubního lékaře může zhotovovat zubní ná-
hrady, ortodontické pomůcky a další stomatologické
výrobky a v případě potřeby provádět jejich úpravy
a opravy.“.

48. V § 15 odst. 2 se vkládají nová písmena a)
až c), která znějí:

„a) zpracovávat všechny hlavní a pomocné mate-
riály užívané v zubním lékařství,

b) zajišťovat hospodárné zpracování dentálního
materiálu,

c) obsluhovat zdravotnické prostředky a ostatní
zařízení zubní laboratoře a zajišťovat jejich
údržbu,“.

Dosavadní písmena a) až c) se označují jako písme-
na d) až f).

49. V § 16 se na konci odstavce 1 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) provádět ve spolupráci se zubním lékařem vý-
zkum v oblasti zubního lékařství, zvláště pak
v oblasti dentální hygieny.“.

50. V § 16 odst. 2 se slova „pod odborným do-
hledem zubního lékaře“ nahrazují slovy „bez odbor-
ného dohledu v souladu s diagnózou a individuálním
léčebným postupem stanoveným zubním lékařem“.

51. V § 16 odst. 2 písm. a) se slova „v rozsahu
určeném zubním lékařem“ zrušují.
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52. V § 16 odst. 2 se za písmeno g) vkládají
nová písmena h) až m), která znějí:

„h) stanovit individuální léčebný plán dentální hy-
gieny a na jeho základě provádět konzervativní
nechirurgickou terapii, a to iniciální, udržovací
a podpůrnou antimikrobiální; individuální lé-
čebný plán dentální hygieny lze stanovit pouze
v mezích individuálního léčebného postupu sta-
noveného zubním lékařem,

i) provádět neinvazivní aplikace antiseptických,
adstringentních a antibakteriálních léčivých pří-
pravků supragingiválně i do subgingiválních
prostor,

j) ohlazovat kořeny zubů,

k) provádět uzavřenou kyretáž,

l) odstraňovat pigmentace profylaktickými mate-
riály i speciálními přístroji,

m) zhotovovat studijní modely,“.

Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno n).

53. V § 16 odstavce 3 a 4 znějí:

„(3) Dentální hygienistka pod odborným do-
hledem zubního lékaře může

a) provádět činnosti zubní instrumentářky podle
§ 40,

b) provádět aplikace povrchové anestézie pro po-
vrchové znecitlivění dásní,

c) měnit gumové příslušenství u fixních ortodon-
tických aparátů,

d) provádět bělení zubů a obdobné estetické
úpravy a doporučení ohledně individuálního
domácího bělení zubů.

(4) Dentální hygienistka pod přímým vedením
zubního lékaře může provádět pečetění fisur.“.

54. V § 17 odst. 1 a 2 se slova „v rámci před-
nemocniční neodkladné péče, včetně letecké zá-
chranné služby, a dále v rámci anesteziologicko-re-
suscitační péče a v rámci akutního příjmu“ nahrazují
slovy „při poskytování přednemocniční neodkladné
péče, a při poskytování akutní lůžkové péče inten-
zivní, včetně péče na urgentním příjmu“.

55. V § 17 odst. 1 úvodní část ustanovení zní:
„Zdravotnický záchranář vykonává činnosti podle
§ 3 odst. 1 a dále bez odborného dohledu a bez in-
dikace vykonává činnosti v rámci specifické ošetřo-
vatelské péče při poskytování přednemocniční neod-

kladné péče, a dále při poskytování akutní lůžkové
péče intenzivní, včetně péče na urgentním příjmu.
Přitom zejména může“.

56. V § 17 odst. 1 písm. c) se za slovo „žilní“
vkládají slova „nebo intraoseální“.

57. V § 17 odst. 1 písmeno d) zní:

„d) provádět laboratorní vyšetření určená pro neod-
kladnou péči a hodnotit je,“.

58. V § 17 odst. 1 písm. h) se slova „hromad-
ných neštěstí“ nahrazují slovy „mimořádných udá-
lostí při provádění záchranných a likvidačních
prací“.

59. V § 17 odst. 1 se na konci textu písmene m)
doplňují slova „a první ošetření novorozence“.

60. V § 17 se na konci odstavce 1 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno p), které zní:

„p) zavádět a udržovat inhalační a kyslíkovou tera-
pii.“.

61. V § 17 odst. 2 úvodní části ustanovení se
slova „v rámci přednemocniční neodkladné péče,
včetně letecké záchranné služby, a dále v rámci anes-
teziologicko-resuscitační péče a v rámci akutního
příjmu“ nahrazují slovy „při poskytování předne-
mocniční neodkladné péče, a dále při poskytování
akutní lůžkové péče intenzivní, včetně péče na
urgentním příjmu“.

62. V § 17 odst. 2 písm. d) se slovo „dospě-
lých“ nahrazuje slovem „žen“.

63. V § 17 odst. 2 se na konci písmene e) čárka
nahrazuje tečkou a písmena f) a g) se zrušují.

64. V § 17 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Zdravotnický záchranář dále při poskyto-
vání přednemocniční neodkladné péče, a dále při po-
skytování akutní lůžkové péče intenzivní, včetně
péče na urgentním příjmu, vykonává činnosti podle
§ 4 odst. 1 písm. d), f), n), r).“.

65. § 19 včetně nadpisu zní:

„§ 19

Biomedicínský technik

(1) Biomedicínský technik vykonává činnosti
podle § 3 odst. 1 a dále bez odborného dohledu
a bez indikace lékaře

a) se podílí na vedení dokumentace používaných
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zdravotnických prostředků u poskytovatele
zdravotních služeb podle zákona o zdravotnic-
kých prostředcích,

b) se účastní na výběru zdravotnických prostředků
za účelem jejich nákupu poskytovatelem zdra-
votních služeb a podílí se na jejich uvedení do
provozu,

c) zajišťuje servis zdravotnických prostředků,
kontroluje kvalitu jeho provedení, popřípadě
jej sám provádí za podmínek stanovených zá-
konem o zdravotnických prostředcích,

d) zajištuje provedení instruktáže obsluhy zdra-
votnických prostředků za podmínek stanove-
ných zákonem o zdravotnických prostředcích
u poskytovatele zdravotních služeb,

e) se účastní procesu oznamování podezření na
nežádoucí příhody zdravotnických prostředků
podle zákona o zdravotnických prostředcích
a podílí se na realizaci preventivních a náprav-
ných opatření.

(2) Biomedicínský technik bez odborného do-
hledu na základě indikace lékaře obsluhuje zdravot-
nické prostředky a jejich sestavy v rámci asistence při
zdravotnických výkonech.

(3) Biomedicínský technik nevykonává činnosti
související s obsluhou těch částí zdravotnických pro-
středků a zařízení, které jsou zdroji ionizujícího zá-
ření, a činnosti vyhrazené osobám se zvláštní odbor-
nou způsobilostí podle právních předpisů upravují-
cích způsob využívání jaderné energie a ionizujícího
záření9).“.

Poznámky pod čarou č. 17, 18 a 19 se zrušují.

66. § 20 se včetně nadpisu zrušuje.

67. V § 22 odst. 2 a 3 se slovo „odbornou“ na-
hrazuje slovem „specializovanou“.

68. V § 22 odst. 3 písm. b) se slova „a psycho-
logických“ zrušují.

69. Za § 22 se vkládají nové § 22a až 22c, které
včetně nadpisů znějí:

„§ 22a

Behaviorální analytik

Behaviorální analytik vykonává činnosti podle
§ 3 odst. 1 a dále bez odborného dohledu a bez in-
dikace může

a) provádět behaviorálně analytické hodnocení,
diagnostiku a diferenciální diagnostiku chování
pro další léčebnou péči,

b) na základě funkční analýzy nebo hodnocení na-
vrhovat plán behaviorální intervence a prostřed-
nictvím metod aplikované behaviorální analýzy
provádět terapii, rehabilitaci a reedukaci cho-
vání u dětí i dospělých s neurovývojovými po-
ruchami,

c) provádět prevenci, výchovu a poradenství s cí-
lem dosažení maximálního rozvoje širokého
spektra chování a dovedností u dětí i dospělých
s neurovývojovými poruchami, zejména v oblas-
tech sebeobslužných dovedností, komunikace,
sociální a emocionální adaptace, učení, trávení
volného času a podpory nezávislosti,

d) provádět edukaci rodinných příslušníků a zdra-
votnických pracovníků v oblasti péče a realizace
plánu behaviorální intervence,

e) provádět hodnocení plánu behaviorální inter-
vence a doporučovat jeho případné změny,

f) provádět poradenskou a vzdělávací činnost v ob-
lasti rozvoje žádoucího chování a úpravy mal-
adaptivního chování.

§ 22b

Terapeut tradiční čínské medicíny

Terapeut tradiční čínské medicíny vykonává
činnosti podle § 3 odst. 1 a dále provádí činnost
v rámci preventivní, diagnostické nebo léčebně reha-
bilitační péče. Dále může terapeut tradiční čínské
medicíny vykonávat činnosti v rámci léčebné péče
pod odborným dohledem lékaře se specializovanou
způsobilostí nebo specialisty tradiční čínské medi-
cíny. Přitom zejména může

a) neinvazivně vyšetřovat pacienta podle principů
tradiční čínské medicíny, analyzovat stav a sta-
novit závěr podle zásad tradiční čínské medi-
cíny,

b) na základě nálezu stanovovat individuální lé-
čebný postup léčebně rehabilitační péče,

c) stanovovat, kontrolovat a měnit dietní opatření
pacienta podle principů tradiční čínské medi-
cíny,

d) provádět individuálně vedené podávání bylin-
ných kombinací podle principů tradiční čínské
medicíny s ohledem na indikaci a stav pacienta,
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e) aplikovat léčebně rehabilitační postupy tradiční
čínské medicíny, vycházející z teorie o drahách
a aktivních bodech na povrchu těla,

f) aplikovat léčebně rehabilitační masážní postupy
tradiční čínské medicíny bez manipulačních me-
tod,

g) doporučovat a seznamovat s cíleným zdravot-
ním cvičením určeným pro uvolnění a regeneraci
organizmu,

h) motivovat a edukovat pacienta a popřípadě jeho
okolí k pozitivním krokům zaměřeným na do-
sažení zdravého životního stylu podle zásad
tradiční čínské medicíny,

i) spolupracovat na léčebném plánu s registrujícím
lékařem nebo jiným ošetřujícím lékařem,

j) přejímat, kontrolovat a ukládat akupunkturní
pomůcky a prádlo, manipulovat s nimi a zajišťo-
vat jejich desinfekci a sterilizaci a jejich dosta-
tečnou zásobu,

k) přejímat, kontrolovat a ukládat doplňky stravy,
manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dostateč-
nou zásobu.

§ 22c

Specialista tradiční čínské medicíny

Specialista tradiční čínské medicíny vykonává
činnosti podle § 3 odst. 1 a dále bez odborného do-
hledu provádí kombinace postupů tradiční čínské
medicíny k dosažení optimálního léčebného účinku.
Přitom zejména může

a) diagnostikovat pacienta podle principů tradiční
čínské medicíny, analyzovat stav a stanovit zá-
věr podle principů tradiční čínské medicíny,

b) na základě nálezu stanovovat individuální lé-
čebný postup léčebně rehabilitační péče,

c) stanovovat, kontrolovat a měnit dietní opatření
pacienta podle principů tradiční čínské medi-
cíny,

d) provádět individuálně vedené podávání bylin-
ných kombinací podle principů tradiční čínské
medicíny s ohledem na indikaci a stav pacienta,

e) aplikovat léčebně rehabilitační nebo léčebné po-
stupy tradiční čínské medicíny, vycházející
z teorie o drahách a aktivních bodech na po-
vrchu těla,

f) používat zdravotnické přístroje s ohledem na

určený účel ve vztahu k poskytované zdravotní
péči,

g) aplikovat léčebně rehabilitační a léčebné masáž-
ní postupy tradiční čínské medicíny bez mani-
pulačních metod,

h) doporučovat a seznamovat s cíleným zdravot-
ním cvičením určeným pro uvolnění a regeneraci
organizmu,

i) motivovat a edukovat pacienta a popřípadě jeho
okolí k pozitivním krokům zaměřeným na do-
sažení zdravého životního stylu podle principů
tradiční čínské medicíny,

j) spolupracovat na léčebném plánu s registrujícím
lékařem nebo jiným ošetřujícím lékařem,

k) školit terapeuty tradiční čínské medicíny a vést
organizovanou reflexi a konzultace,

l) přejímat, kontrolovat a ukládat akupunkturní
pomůcky a prádlo, manipulovat s nimi a zajišťo-
vat jejich desinfekci a sterilizaci a jejich dosta-
tečnou zásobu,

m) přejímat, kontrolovat a ukládat doplňky stravy,
manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dostateč-
nou zásobu.“.

70. V § 23 písm. a) se slovo „psychologickou“
nahrazuje slovy „klinicko-psychologickou“.

71. Za § 23 se vkládá nový § 23a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 23a

Logoped ve zdravotnictví

Logoped ve zdravotnictví vykonává činnosti
uvedené v § 3 odst. 1 a dále pod odborným dohle-
dem klinického logopeda může

a) provádět základní diagnostické postupy v oboru
klinická logopedie,

b) provádět léčbu, rehabilitaci a reedukaci poruch
a vad řeči, sluchu, hlasu a polykání,

c) v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat
činnosti při poskytování zdravotní péče o děti
a dospělé s vadami a poruchami sdělovacího
procesu a polykání,

d) v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat
činnosti při dispenzarizaci pacientů s poruchami
a vadami řeči, sluchu, hlasu a polykání.“.

72. V § 25 odst. 1 se na konci textu písmene d)
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doplňují slova „a podílet se v rozsahu své odborné
způsobilosti a ve spolupráci s ergoterapeutem na lé-
kařem indikované ergodiagnostice k hodnocení pra-
covního potenciálu“.

73. V § 25 odst. 1 se na začátek písmene h)
vkládají slova „hodnotit funkční potenciál pacien-
ta a“.

74. V § 25 odst. 3 písm. a) se slova „například
pozitronová elektromyelografie (PEMG)“ nahrazují
slovy „zejména polyelektromyografii“.

75. V § 25 se na konci odstavce 3 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c) aplikovat kinezioterapii a fyzioterapeutické po-
stupy s využitím pokročilé rehabilitační přístro-
jové technologie.“.

76. V § 26 odst. 2 se slovo „pacientů“ nahrazuje
slovem „pacientů46)“.

77. Nadpis § 27 zní: „Odborný pracovník v la-
boratorních metodách a v přípravě léčivých pří-
pravků“.

78. V § 27 odst. 1 až 3 se za slovo „metodách“
vkládají slova „a v přípravě léčivých přípravků“.

79. V § 27 odst. 2 se za slova „dohledem lé-
kaře“ vkládá slovo „ , farmaceuta“.

80. V § 27 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Odborný pracovník v laboratorních meto-
dách a v přípravě léčivých přípravků pracující na
úseku asistované reprodukce může vykonávat pod
odborným dohledem odborného pracovníka v labo-
ratorních metodách a přípravě léčivých přípravků se
specializovanou způsobilostí v oboru klinická
embryologie činnosti podle § 142.“.

81. § 28 včetně nadpisu zní:

„§ 28

Biomedicínský inženýr

(1) Biomedicínský inženýr vykonává činnosti
podle § 3 odst. 1 a dále bez odborného dohledu
a bez indikace lékaře

a) organizuje a dohlíží na činnost biomedicín-
ských techniků,

b) vykonává činnosti podle § 19,

c) při poskytování diagnostické a léčebné péče do-
hlíží na dodržování zásad správného používání

zdravotnických prostředků v souladu s návodem
k použití a dalších pokynů stanovených výrob-
cem zdravotnického prostředku,

d) navrhuje vnitřní předpisy pro zacházení se
zdravotnickými prostředky u poskytovatele
zdravotních služeb,

e) upravuje základní programové nastavení pří-
strojů podle konkrétních potřeb pracoviště
nebo pacientů v souladu s návody k použití
a dalšími pokyny jejich výrobců.

(2) Biomedicínský inženýr nevykonává čin-
nosti související s obsluhou těch částí zdravotnic-
kých přístrojů a zařízení, které jsou zdroji ionizují-
cího záření, a činnosti vyhrazené osobám se zvláštní
odbornou způsobilostí podle právních předpisů
upravujících způsob využívání jaderné energie a ioni-
zujícího záření9).“.

82. V § 29 úvodní části ustanovení se za slovo
„ochraně“ doplňují slova „a podpoře“ a za slovo
„státního“ se vkládá slovo „zdravotního“.

83. § 30 včetně nadpisu zní:

„§ 30

Asistent behaviorálního analytika

Asistent behaviorálního analytika vykonává čin-
nosti podle § 3 odst. 2 a dále pod odborným dohle-
dem behaviorálního analytika může

a) provádět základní behaviorálně analytické hod-
nocení,

b) na základě funkčního hodnocení a po konzul-
taci s behaviorálním analytikem navrhovat plán
behaviorální intervence a prostřednictvím me-
tod behaviorální analýzy provádět terapii, reha-
bilitaci a reedukaci chování u dětí i dospělých
s neurovývojovými poruchami,

c) v rozsahu své odborné způsobilosti provádět
prevenci, výchovu a poradenství s cílem dosa-
žení maximálního rozvoje širokého spektra
chování a dovedností u dětí i dospělých s neu-
rovývojovými poruchami, zejména v oblastech
sebeobslužných dovedností, komunikace, so-
ciální a emocionální adaptace, učení, trávení vol-
ného času a podpory nezávislosti,

d) provádět edukaci rodinných příslušníků a zdra-
votnických pracovníků při realizaci plánu beha-
viorální intervence,
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e) v rozsahu své odborné způsobilosti provádět
poradenskou a vzdělávací činnost v oblasti roz-
voje žádoucího chování a úpravě maladaptiv-
ního chování.“.

84. Za § 30 se vkládá nový § 30a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 30a

Behaviorální technik

Behaviorální technik vykonává činnosti podle
§ 3 odst. 2 a dále pod odborným dohledem behavio-
rálního analytika nebo asistenta behaviorálního ana-
lytika může

a) asistovat při provádění základního behaviorálně
analytického hodnocení a diagnostiky,

b) na základě stanoveného plánu behaviorální in-
tervence asistovat při terapii, rehabilitaci a reedu-
kaci chování u dětí i dospělých s neurovývojo-
vými poruchami prostřednictvím metod apliko-
vané behaviorální analýzy,

c) v rozsahu své odborné způsobilosti provádět
asistenci při prevenci a výchově s cílem maxi-
málního rozvoje širokého spektra chování a do-
vedností u dětí i dospělých s neurovývojovými
poruchami, zejména v oblastech sebeobsluž-
ných dovedností, komunikace, sociální a emo-
cionální adaptace, trávení volného času a pod-
pory nezávislosti.“.

85. V § 34 písm. a) se za slovo „jejich“ vkládají
slova „úpravy a“.

86. § 35 se zrušuje.

87. V § 37 odst. 1 úvodní části ustanovení se za
slovo „asistentky“ vkládají slova „ , dětské sestry,
praktické sestry“.

88. V § 37 odst. 1 písm. a) se na konci textu
bodu 3 doplňují slova „pacientům starších 10 let“.

89. V § 37 odst. 2 se za slovo „asistentky“ vklá-
dají slova „dětské sestry, praktické sestry nebo“.

90. V § 37 odst. 3 se za slovo „sestry“ vkládají
slova „ , dětské sestry“.

91. Nadpis § 38 zní: „Masér ve zdravotnictví
a nevidomý a slabozraký masér ve zdravotnictví“.

92. V § 38 odst. 1 se za slovo „Masér“ vkládají
slova „ve zdravotnictví“.

93. V § 38 odst. 1 a 2 se slova „přímým vede-
ním“ nahrazují slovy „odborným dohledem“.

94. V § 38 odst. 2 se za slovo „masér“ vkládají
slova „ve zdravotnictví“.

95. § 39 se zrušuje.

96. Nadpis § 41 zní: „Řidič zdravotnické do-
pravní služby“.

97. V § 41 úvodní části ustanovení se slova „do-
pravy nemocných a raněných“ nahrazují slovy
„zdravotnické dopravní služby“, za slovo „sestry“
se vkládají slova „ , dětské sestry“ a za slovo „meto-
dách“ se vkládají slova „a přípravě léčivých pří-
pravků“.

98. § 43 včetně nadpisu zní:

„§ 43

Sanitář

Sanitář vykonává činnosti podle § 3 odst. 2
a dále může

a) pod odborným dohledem zdravotnického pra-
covníka způsobilého k výkonu zdravotnického
povolání bez odborného dohledu provádět po-
mocné a obslužné činnosti nutné k poskytování
ošetřovatelské péče, preventivní, diagnostické,
léčebné, léčebně rehabilitační péče, paliativní
péče, lékárenské péče a klinickofarmaceutické
péče, zdravotní péče na úseku patologie; při
tom zejména může

1. provádět hygienickou péči o pacienta, pečo-
vat o hygienu prostředí, lůžka, zdravotnic-
kých prostředků,

2. pomáhat při polohování, fixaci pacientů a ma-
nipulaci s nimi, včetně základní prevence
proleženin a úpravy lůžka, operačního stolu,

3. provádět činnosti při zajištění stravy pacien-
tům,

4. pečovat o vyprazdňování pacientů,

5. měřit tělesnou teplotu, výšku, hmotnost,

6. provádět transport, třídění a centrifugaci bio-
logického a zdravotnického materiálu, distri-
buci laboratorních výsledků, obstarávat po-
chůzky pro potřeby pracoviště a pacientů,

7. v rozsahu své odborné způsobilosti vykoná-
vat činnosti při příjmu, přemisťování a trans-
portu dospělého pacienta,
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8. v rozsahu své způsobilosti provádět činnosti
při přejímání, kontrole a uložení zdravotnic-
kých prostředků11) a prádla, manipulaci
s nimi, jejich dezinfekci a sterilizaci a zajištění
jejich dostatečné zásoby,

9. v rozsahu své odborné způsobilosti vykoná-
vat činnosti při přejímání, kontrole, manipu-
laci a uložení léčivých přípravků10),

10. manipulovat s tlakovými nádobami s medici-
nálními plyny,

11. v rozsahu své odborné způsobilosti vykoná-
vat činnosti při úpravě těla zemřelého a od-
vážet je,

12. připravovat specifický obvazový materiál
podle potřeb,

13. asistovat při přikládání obvazových mate-
riálů, snímat tvrdé obvazy pacienta,

14. připravovat zdravotnický materiál potřebný
pro odběry a další zpracování biologického
materiálu,

15. kontrolovat teplotu chladicích a mrazicích
zařízení,

16. likvidovat biologický materiál a kontamino-
vaný spotřební materiál v souladu s právními
předpisy,

17. vykonávat pomocné činnosti při evidenci
dárců a odběru a značení vzorků,

18. pečovat při odběrech krve o dárce,

19. vykonávat pomocné činnosti při přípravě lé-
čivých přípravků10), zkoumadel a diagnostic-
kých zdravotnických prostředků in vitro,

20. provádět technické manipulace s lůžky, ope-
račními a vyšetřovacími stoly a jinými zdra-
votnickými prostředky,

21. připravovat a podávat léčebné zábaly,

22. pomáhat při ergoterapii,

23. připravovat a podávat částečné i celkové kou-
pele, včetně přísadových, a provádět základní
vodoléčebné procedury,

24. připravovat těla zemřelých k pitvě, po pitvě
upravovat těla zemřelých a oblékat je pro
předání pohřební službě,

25. připravovat nástroje, rukavice a nádobky
k odběru materiálu a základní fixační roz-
toky,

26. pomáhat při výkonu pitvy a vyjímat orgány,

27. v rozsahu své odborné způsobilosti vykoná-
vat činnosti při evidenci těl zemřelých, jejich
šatstva a cenností a dokumentaci o styku
s pohřební službou,

b) pod přímým vedením všeobecné sestry, dětské
sestry, praktické sestry nebo porodní asistentky
může vykonávat činnosti podle písmene a) bo-
dů 1 až 4, 7 a 11 při poskytování specializované
ošetřovatelské péče,

c) pod přímým vedením všeobecné sestry se spe-
cializovanou způsobilostí, dětské sestry se spe-
cializovanou způsobilostí nebo porodní asis-
tentky se specializovanou způsobilostí v oboru
může vykonávat činnosti podle písmene a) bo-
dů 1 až 4, 7 a 11 nebo vysoce specializované
ošetřovatelské péče.

99. V § 45 se slova „akreditovaného magister-
ského jednooborového studijního oboru programu
ve studijním oboru psychologie (psycholog) magis-
terského jednooborového studijního oboru psycho-
logie (psycholog)“ nahrazují slovy „pětiletého jed-
nooborového studia psychologie“.

100. V nadpisu § 46 se za slovo „státní“ vkládá
slovo „závěrečnou“.

101. V § 46 úvodní části ustanovení se za slovo
„státní“ vkládá slovo „závěrečnou“.

102. V § 46 písm. b) a d) se slova „a hlasu“ na-
hrazují slovy „ , hlasu a polykání“.

103. V § 46 se na konci textu písmene c) doplňují
slova „a polykání“.

104. V § 48, 49 a 51 se za slovo „úseku“ vkládají
slova „ochrany a podpory veřejného zdraví a na
úseku“.

105. § 52 se včetně nadpisu zrušuje.

106. V § 54 se na konci písmene a) středník na-
hrazuje čárkou a doplňuje se bod 8, který zní:

„8. provádět a dokumentovat fyzikální vyše-
tření pacienta;“.

107. V § 55 odst. 1 se na konci písmene a) střed-
ník nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 5, který zní:

„5. hodnotit a ošetřovat arteriální vstupy, včetně
zajištění jejich průchodnosti;“.

108. V § 55 odst. 1 písm. b) bodě 6 se slovo
„dlouhodobou“ zrušuje.
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109. V § 55 odst. 1 se na konci písmene b)
středník nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 10,
který zní:

„10. podávat léčivé přípravky10) do epidurálního
katetru;“.

110. V § 55 odst. 2 se slova „v rámci předne-
mocniční neodkladné péče, včetně letecké záchranné
služby“ nahrazují slovy „při poskytování předne-
mocniční neodkladné péče“.

111. V § 56 se na konci písmene a) středník
nahrazuje čárkou a doplňují se body 6 a 7, které
znějí:

„6. provádět zarouškování operačního pole,

7. instrumentovat při operačních výkonech;“.

112. V § 56 písm. b) bod 2 zní:

„2. asistovat u méně náročných operačních vý-
konů.“.

113. V § 56 písm. b) se bod 3 zrušuje.

114. § 57 včetně nadpisu zní:

„§ 57

Dětská sestra

Dětská sestra vykonává činnosti podle § 4b a 54
při poskytování ošetřovatelské péče o zdravé i ne-
mocné dítě, u kterého nedochází k selhání základ-
ních životních funkcí nebo toto selhání nehrozí,
nebo které nemá poruchy duševního zdraví, které
vyžadují stálý dozor nebo použití omezujících pro-
středků z důvodu ohrožení života nebo zdraví dítěte
nebo jeho okolí.“.

115. V § 59 písm. a) bodech 1 a 2 a v § 72
odst. 1 písm. a) bodě 1 se slovo „analyzovat“ nahra-
zuje slovem „zjišťovat“.

116. V § 60 písm. a) bodě 5 a § 61 písm. a) bo-
dě 5 se za slovo „spolupracovat“ vkládá slovo
„zejména“.

117. V § 61 písm. a) bodě 5 se za slovo „ob-
lastech“ vkládá slovo „zdravotní“.

118. V § 70 písm. a) se bod 3 zrušuje.

Dosavadní body 4 až 8 se označují jako body 3 až 7.

119. V § 70 písm. a) bodě 4 se slovo „orien-
tačně“ zrušuje.

120. V § 71 se za text „§ 68“ vkládají slova

„a 70“ a slova „ , přitom vykonává činnosti dětské
sestry podle § 70 písm. a) bodu 4“ se zrušují.

121. V § 72 odst. 1 písm. a) bodě 1 se slovo
„analyzovat“ nahrazuje slovem „zjišťovat“.

122. V § 75 se na konci písmene f) doplňují
slova „a napomáhat rodině při integraci a rozvoji pa-
cienta“.

123. V § 80 písm. a) bodě 2 se za slovo „od-
běrů“ vkládají slova „a transportu“ a slova „pro cy-
tologická vyšetření“ se zrušují.

124. V § 80 písm. a) bodě 7 se slova „verifikace
(ověření)“ nahrazují slovy „ověřování metod a po-
tvrzení správnosti“.

125. V § 80 písm. c) se bod 2 zrušuje.

Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 2.

126. V § 80 písm. c) bodě 2 se za slovo „od-
běru“ vkládají slova „a transportu“.

127. § 82 včetně nadpisu zní:

„§ 82

Zdravotní laborant pro klinickou biochemii

Zdravotní laborant pro klinickou biochemii vy-
konává činnosti podle § 80 v oboru biochemie. Při-
tom bez odborného dohledu a bez indikace zejména
může

a) v rozsahu své specializované způsobilosti pra-
covat s náročnými zdravotnickými přístroji, ze-
jména s elektroforetickým zařízením, chroma-
tografem, hmotnostním spektrometrem, průto-
kovým cytometrem, iontoforézou, přístroji pro
molekulárně biologická vyšetření a zabezpečo-
vat jejich správnou činnost,

b) provádět uvolnění výsledků v době pohotovostí
služby a pro potřeby urgentní medicíny.“.

128. V § 83 se na konci textu písmene a) do-
plňují slova „a provádět uvolnění výsledků v době
pohotovostí služby a pro potřeby urgentní medi-
cíny,“.

129. V § 83 se na konci písmene b) čárka na-
hrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

130. V § 84 písm. a) se za slovo „histologické“
vkládají slova „a cytologické“.
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131. V § 84 písm. b) se slovo „imunologické“
nahrazuje slovem „imunochemické“.

132. V § 86 písm. b) bodě 1 se slovo „deoxyri-
bonukleové“ nahrazuje slovem „nukleové“ a text
„(DNA)“ se zrušuje.

133. V § 86 se na konci písmene b) doplňuje
bod 4, který zní:

„4. provádět vysoce specializované molekulárně
genetické analýzy,“.

134. V § 88 se za písmeno a) vkládají nová pís-
mena b) a c), která znějí:

„b) provádět speciální metody v molekulární biolo-
gii,

c) zpracovávat biologický materiál pro vyšetření
tkáňových a buněčných kultur,“.

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno d).

135. V § 100 písm. b) bodě 1 se slova „krizo-
vého managementu“ nahrazují slovy „stanovenými
v plánovacích dokumentech zpracovaných pro řešení
mimořádných událostí a krizových situací“.

136. V § 109 úvodní části ustanovení se slova
„na úseku neodkladné péče, anesteziologicko-resus-
citační péče a v rámci akutního příjmu“ nahrazují
slovy „při poskytování přednemocniční neodkladné
péče, a dále při poskytování akutní lůžkové péče in-
tenzivní, včetně péče na urgentním příjmu“.

137. V § 109 písm. a) se body 4 a 5 zrušují.

Dosavadní body 6 a 7 se označují jako body 4 a 5.

138. V § 109 písm. a) bod 5 zní:

„5. v rozsahu své odborné způsobilosti prová-
dět v místě mimořádné události38) zá-
chranné a likvidační práce,“.

Poznámka pod čarou č. 38 zní:

„38) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném sys-
tému, ve znění pozdějších předpisů.“.

139. V § 109 se na konci písmene a) doplňuje
bod 6, který zní:

„6. být vedoucím zdravotnické složky za pod-
mínek stanovených podle § 1 písm. d) vy-
hlášky č. 240/2012 Sb., kterou se provádí
zákon o zdravotnické záchranné službě;“.

140. V § 109 písm. b) bod 3 zní:

„3. pečovat o dýchací cesty pacienta i při umělé
plicní ventilaci, včetně odsávání z dolních
cest dýchacích, provádět tracheobronchiální
laváže u pacienta se zajištěnými dýchacími
cestami,“.

141. V § 109 se na konci písmene b) tečka na-
hrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c) pod odborným dohledem lékaře aplikovat
transfuzní přípravky14) a přetlakové objemové
náhrady.“.

142. V § 115 odst. 1 se slova „až 121“ nahrazují
slovy „a 121“.

143. § 117 až 120 se zrušují.

144. V § 122 se za slovo „dohledu“ vkládají
slova „a bez indikace lékaře“.

145. V § 124 písm. b) se slova „a hlasu“ nahra-
zují slovy „ , hlasu a polykání“.

146. V § 126 úvodní části ustanovení se slova
„metodiky (konceptu), na kterou“ nahrazují slovy
„postupů, metodik a konceptů, na které“ a slova
„(například v metodice podle Lewita, v hipoterapii,
Kabatově technice proprioreceptivní nervosvalové
facilitace, Vojtově vývojové kinesiologii, metodice
Mojžíšové, Brüggerově konceptu)“ se zrušují.

147. V § 131 odst. 5 se slovo „část“ nahrazuje
slovem „část46)“.

148. V § 132 písm. a) bod 16 zní:

„16. provádět konzultační a konsiliární činnost
v rozsahu své specializované způsobi-
losti;“.

149. V § 132 písm. b) se na konci textu bodu 2
doplňují slova „včetně imunoanalytických postupů
s využitím radioisotopů, molekulárně biologických
technik a postupů, toxikologických vyšetření a stano-
vení koncentrace léků, alkoholu a návykových lá-
tek“.

150. V § 134 se za slovo „biochemie“ doplňují
slova „a dále rutinní a specializované laboratorní
diagnostické postupy s využitím imunoanalytických
metodik“.

151. V § 144 odst. 1 úvodní část ustanovení zní:

„(1) Biomedicínský inženýr uvedený v § 150
a 151 po získání specializované způsobilosti bez od-
borného dohledu vykonává činnosti podle § 28

Sbírka zákonů č. 391 / 2017Částka 137 Strana 4373



v oboru své specializace. Přitom vykonává činnosti
podle § 115 a dále zejména může“.

152. V § 144 odst. 1 písm. a) se slova „výzkum
zaměřený“ nahrazují slovy „analýzou zaměřenou“
a slovo „přístrojů“ se nahrazuje slovem „pro-
středků“.

153. V § 144 odst. 1 písm. b) se slova „a klinic-
kými zkouškami“ nahrazují slovy „zdravotnických
prostředků“.

154. V § 144 odstavec 2 zní:

„(2) Biomedicínský inženýr se specializovanou
způsobilostí nevykonává činnosti související s obslu-
hou těch částí zdravotnických přístrojů a zařízení,
které jsou zdroji ionizujícího záření, a činnosti vy-
hrazené osobám se zvláštní odbornou způsobilostí
podle právních předpisů upravujících způsob využí-
vání jaderné energie a ionizujícího záření9).“.

155. § 145 až 149 se zrušují.

156. § 151 včetně nadpisu zní:

„§ 151

Klinický inženýr

Klinický inženýr vykonává činnosti uvedené
v § 144 a dále bez odborného dohledu na základě
indikace lékaře provádí činnosti při poskytování
zdravotní péče v rámci své specializace.“.

157. V § 158 písmeno k) zní:

„k) spolupracovat s orgány krizového řízení na ře-
šení mimořádných událostí a krizových situací
v rozsahu působnosti orgánů ochrany veřej-
ného zdraví,“.

158. V § 160 písm. b) se slovo „výkonu“ na-
hrazuje slovem „výkonu46)“.

159. V § 161 odst. 7 se slovo „radiofarmak“ na-
hrazuje slovem „radiofarmak46)“.

160. V § 162 písm. e) se slovo „léčby“ nahra-
zuje slovem „léčby46)“.

161. V § 163 písm. a) bodě 2 se za slovo „kon-
trolovat“ vkládá slovo „dodávky“.

162. V § 163 písm. b) bod 2 zní:

„2. aplikovat intravenózní radiofarmaka a kon-
trastní látky46).“.

163. Za § 163 se vkládá nový § 163a, který
včetně nadpisu zní:

„§ 163a

Klinický adiktolog

(1) Klinický adiktolog vykonává bez odbor-
ného dohledu a bez indikace lékaře činnosti podle
§ 22 odst. 1 a 2 a dále v oblasti závislosti na návyko-
vých látkách a dalších závislostí může

a) provádět odběr kapilární krve,

b) provádět diferenciální diagnostiku pro účely
poskytování dalších zdravotních služeb,

c) provádět adiktologickou terapii individuální,
skupinovou a rodinnou,

d) hodnotit kvalitu a efektivitu poskytované adik-
tologické péče,

e) podílet se na vývoji a testování nových diagnos-
tických metod a postupů a provádět zácvik
adiktologů v těchto metodách a postupech,

f) podílet se na vývoji a testování nových adikto-
logických intervencí a postupů a školit v zachá-
zení s těmito metodami,

g) v rozsahu své specializované způsobilosti vyko-
návat činnosti při krizové intervenci,

h) školit zdravotnické pracovníky v oblasti adikto-
logie, zejména v časné diagnostice a krátké in-
tervenci, prevenci, předávání do péče, sdílení
péče,

i) provádět konziliární, revizní a posudkovou čin-
nost v oboru adiktologie,

j) provádět a organizovat klinicko-výzkumnou
činnost v rámci oboru adiktologie, vytvářet
podmínky pro aplikaci výsledku výzkumu do
klinické praxe na vlastním pracovišti v rámci
oboru.

(2) Klinický adiktolog na základě indikace lé-
kaře se specializovanou způsobilostí v oboru psy-
chiatrie nebo v oboru dětská a dorostová psychiatrie
nebo lékaře se zvláštní specializovanou způsobilostí
v oboru návykové nemoci může

a) vést psychoterapeutický a léčebný režim oddě-
lení léčby závislostí,

b) poskytovat adiktologickou systematickou psy-
choterapii.“.
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Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:

JUDr. Ing. Ludvík, MBA, v. r.
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