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Ministerstvo zdravotnictví 

Palackého náměstí  4 

128 00  Praha 2 - Nové Město  

 

k rukám náměstka ministra pro legislativu p. Mgr. Martina Plíška 

 

 

Věc :  upozornění na rozpor vyhlášky MZ č. 411/2011 kterou se mění seznam zdravotních 

           výkonů se zákonem 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 

 

             Vážený pane náměstku, 

              vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 411/2011, kterou se mění vyhláška 

Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s 

bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů byl do seznamu výkonů s bodovými 

hodnotami pro rok 2012 zařazen mezi výkony praktických lékařů pro děti a dorost kód 02152 

pod označením očkování včetně očkovací látky, která je hrazena z veřejného zdravotního 

pojištění - očkovací látka proti tuberkulóze - selektivní očkování (126 bodů) 

                 Zařazení očkování proti tuberkulóze do výkonů praktických lékařů pro děti a dorost 

je v rozporu se zákonem. To vyplývá z ustanovení § 47a odst. 1 zákona o ochraně veřejného 

zdraví, které zní: „Pravidelná očkování dětí provádějí praktičtí lékaři pro děti a dorost, s 

výjimkou očkování novorozenců HBsAg pozitivních matek proti virové hepatitidě B, která 

provádějí na novorozeneckých odděleních porodnic lékaři těchto oddělení. Očkování proti 

tuberkulóze u dětí s vyšším rizikem získání této infekce provádějí na kalmetizačních 

pracovištích odborní lékaři pneumoftizeologové. Pravidelné očkování zletilých fyzických 

osob provádějí příslušní praktičtí lékaři pro dospělé; tato očkování mohou provádět i lékaři 

zdravotních ústavů. U osob umístěných u poskytovatelů zdravotních služeb, ústavech sociální 

péče a obdobných zařízeních provádějí očkování podle tohoto zákona také lékaři těchto 

zařízení“. K tomuto výkonu je odborně školená kalmetizační sestra, která pod dohledem 

lékaře pneumoftizeologa očkování provádí, a proto je tento výkon veden jako výkon sestry. Je 

tomu tak proto, že vpich se neprovádí do svalu ani do podkoží, ale do kůže, což vyžaduje 

speciální přípravu. Pokud vpich není proveden do kůže, nastávají vážné zdravotní 

komplikace, zejména dochází k výraznému hnisání v místě vpichu. Správné je proto pouze 

v seznamu výkonů pro rok 2012 zařazení BCG vakcinace jako kód 25313, a to mezi 

výkony v odbornosti pneumologie a ftizeologie s hodnotou bodu 83 – jde o výkon sestry, 

zatímco u chybně zařazeného kódu kód 02152 mezi výkony praktických lékařů pro děti 

a dorost by mělo jít o výkon lékaře, a proto je ohodnocen větším počtem bodů. 

             Podle článku 79 odst.3 Ústavy České republiky ministerstva, jiné správní úřady a 

orgány územní samosprávy mohou vydávat právní předpisy, jen jsou-li k tomu zákonem 

zmocněny a to jen na základě a v mezích zákona. Z uvedeného vyplývá, že Ministerstvo 

zdravotnictví, pokud do vyhlášky č. 411/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva 
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zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými 

hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, byl do seznamu výkonů  s bodovými hodnotami pro 

rok 2012 zařazen mezi výkony odbornosti praktických lékařů pro děti a dorost kód 02152 pod 

označením očkování včetně očkovací látky, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění 

- očkovací látka proti tuberkulóze - selektivní očkování (126 bodů), se dostalo mimo meze 

zákona o ochraně veřejného zdraví, konkrétně ustanovení §47a odst.1, druhé věty, která zní  - 

Očkování proti tuberkulóze u dětí s vyšším rizikem získání této infekce provádějí na 

kalmetizačních pracovištích odborní lékaři pneumoftizeologové - a tudíž vylučuje, aby tento 

druh preventivního očkování prováděla jiná odbornost, než specializované 

pneumoftizeologické pracoviště. Tato zákonná úprava má své opodstatnění, neboť tento druh 

očkování vyžaduje specifickou přípravu z důvodů, které jsou uvedeny shora. 

                 Tím, že se Ministerstvo zdravotnictví uvedeným ustanovením, které je na základě 

vyhlášky č. 411/2011 součástí vyhlášky č. 138/1998 Sb. jako její příloha, dostalo mimo meze 

zákona, porušuje Ústavu České republiky v čl. 79 odst. 3.  Žádáme proto odstranění této 

neústavnosti novelizací vyhl.138/1998 Sb., kterou bude z výkonů praktických lékařů pro děti 

a dorost vypuštěn kód 02152 pod označením očkování včetně očkovací látky, která je hrazena 

z veřejného zdravotního pojištění - očkovací látka proti tuberkulóze - selektivní očkování 

(126 bodů). 

                  Současně oznamujeme, že i nadále budeme své výkony při preventivním očkování 

proti TBC vykazovat kódem 25313, který je zařazený mezi výkony v odbornosti pneumologie 

a ftizeologie s hodnotou 83 bodů jako výkon sestry, protože se svým postupem nechceme 

dostat do rozporu se zákonem, neboť při vědomí nezákonnosti uvedeného ustanovení 

vyhlášky bychom se sami na této nezákonnosti podíleli a to bez ohledu na to, že vyhláška 

platí, neboť je-li vyhláška jako podzákonný právní předpis v rozporu se zákonem, je třeba 

dodržovat zákon.  

 

 

V Kutné Hoře 13.2.2012 

                                                                      Sdružení smluvních pneumoftizeologů ČR  

 

                                                                                 .…………………………            

                                                                                 Předseda MUDr. Jiří Balý 

                                                                                

                                                                                 …………………………… 

                                                                   Místopředsedkyně MUDr. Pavla Nykodýmová 

 

Na vědomí: Všeobecná zdravotní pojišťovna 

                     Vojenská zdravotní pojišťovna 

                     Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 

                     Oborová zdravotní pojišťovna 

                     Zdravotní pojišťovna MV 

                     Metal-Aliance zdravotní pojišťovna 

          Revírní bratrská pokladna  

                     Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 

                     Výbor ČPFS ČLS JEP 

                     Sekce pro tuberkulózu při výboru ČPFS ČLS JEP 

           Sekce kalmetizační při ČAS 

          Výbor České společnosti dětské pneumologie 

                     Výbor OSPDL 

          ČLK – právní oddělení 
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