Ročník 2016

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 1

Rozeslána dne 8. ledna 2016

Cena Kč 45,–

O B S A H:
1. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny
a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění vyhlášky č. 97/2014 Sb.
2. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných
pracovníků
3. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy
k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, ve znění vyhlášky č. 129/2010 Sb.
4. S d ě l e n í Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu
ke dni 31. prosince 2014

Sbírka zákonů č. 1 / 2016
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Částka 1

1
VYHLÁŠKA
ze dne 21. prosince 2015,
kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny
a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch,
ve znění vyhlášky č. 97/2014 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108
odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 274/2003
Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 222/2006
Sb., zákona č. 151/2011 Sb. a zákona č. 223/2013
Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 6c odst. 2,
§ 6f odst. 3 a § 18 odst. 3 zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické
limity písku v pískovištích venkovních hracích

ploch, ve znění vyhlášky č. 97/2014 Sb., se mění
takto:
1. Na konci § 24 se doplňuje věta „Požadavky
na četnost kontroly jsou stanoveny v příloze č. 9
k této vyhlášce.“.
2. V příloze č. 6 v kapitole „VODA NEBEZPEČNÁ KE KOUPÁNÍ-ZÁKAZ KOUPÁNÍ“ se
věta „Opakovaně byla překročena hodnota alespoň
pro jeden z mikrobiologických ukazatelů podle § 9
odst. 7.“ zrušuje.
3. Příloha č. 9 zní:
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„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 238/2011 Sb.

Strana 4

Sbírka zákonů č. 1 / 2016

Částka 1

Částka 1

Sbírka zákonů č. 1 / 2016

4. V příloze č. 10 kapitola „Kontrola jakosti
vody v bazénu“ včetně nadpisu zní:

5. Příloha č. 12 zní:
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„Příloha č. 12 k vyhlášce č. 238/2011 Sb.

Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:
MUDr. Němeček, MBA, v. r.

Sbírka zákonů č. 2 / 2016
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2
VYHLÁŠKA
ze dne 21. prosince 2015,
kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb.,
o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

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

opatření při řešení následků mimořádné události nebo krizové situace43).
41

) Čl. 31 odst. 7 písm. c) směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2013/55/EU ze dne 20. listopadu 2013, kterou se
mění směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci
prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“).

42

) Čl. 31 odst. 7 písm. f) a h) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU.

Čl. I
V § 4 vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech
zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena p) až r), která včetně poznámek pod čarou č. 41 až 43 znějí:
„p) motivovat a edukovat jednotlivce, rodiny a skupiny k přijetí zdravého životního stylu a k péči
o sebe41),
q) analyzovat, zajistit a hodnotit kvalitu a bezpečnost poskytované ošetřovatelské péče42),
r) v rozsahu své odborné způsobilosti provádět

43

) Čl. 31 odst. 7 písm. d) směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2013/55/EU.
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších
předpisů.“.

Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 18. ledna
2016.

Ministr:
MUDr. Němeček, MBA, v. r.

Sbírka zákonů č. 3 / 2016
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3
VYHLÁŠKA
ze dne 21. prosince 2015,
kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb.,
kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti
k výkonu nelékařského zdravotnického povolání,
ve znění vyhlášky č. 129/2010 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle
§ 90 odst. 2 písm. d) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu
nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu
činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o nelékařských zdravotnických povoláních), a podle
§ 38 odst. 1 zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění zákona č. 189/2008 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání
odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, ve znění vyhlášky č. 129/2010
Sb., se mění takto:
1. V § 1 se slova „Evropských společenství1)“
nahrazují slovy „Evropská unie1)“.
Poznámka pod čarou č. 1 zní:
„1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze
dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací, ve
znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/
/55/EU ze dne 20. listopadu 2013, kterou se mění směrnice 2005/36/EU o uznání odborných kvalifikací a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu
(„nařízení o systému IMI“).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU
ze dne 20. listopadu 2013, kterou se mění směrnice
2005/36/EU o uznání odborných kvalifikací a nařízení
(EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím
systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“)“.

2. V § 4 odst. 2 písm. a) se slova „nejméně

2 300 hodin a nejvýše 3 000 hodin praktického
vyučování“ nahrazují slovy „je doba praktického
vyučování nejméně 2 300 hodin a nejvýše 3 000 hodin“.
3. V § 4 se na konec odstavce 2 doplňuje jako
závěrečné ustanovení věta „Studium lze vyjádřit rovněž v odpovídajících kreditech kreditního systému
ve vysokoškolském vzdělávání používaného v evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání (dále jen
„kreditní systém vysokoškolského vzdělávání“).“.
4. V § 4 odst. 3 písmeno a) zní:
„a) teoretickou výuku poskytující znalosti z věd,
které tvoří základ potřebný pro poskytování
všeobecné ošetřovatelské péče, a která zahrnuje
znalosti
1. z anatomie, fyziologie, farmakologie, patologie, mikrobiologie a epidemiologie, biofyziky, biochemie, základů radiační ochrany,
ochrany veřejného zdraví včetně prevence
nemocí, včasné diagnózy nemocí, o vztahu
mezi zdravotním stavem, fyzickým a sociálním prostředím pacienta a o jeho chování, ze
zdravotní výchovy, motivace a edukace ke
zdravému životnímu stylu a základní znalosti o zdravotnických prostředcích,
2. v ošetřovatelství a klinických oborech, a to
v historii, charakteru a etice ošetřovatelství,
v obecných zásadách péče o zdraví, komunitní péči, ošetřovatelství ve vztahu k praktickému lékařství a dalším lékařským oborům,
zejména k internímu lékařství, chirurgii, pediatrii, péči o matku a novorozence, gynekologii, psychiatrii, péči o staré lidi a geriatrii,
k paliativní péči, k intenzivní péči, fyzioterapii, dietetice a k transfuznímu lékařství,
3. v sociálních a dalších souvisejících oborech,
a to v základech filozofie, sociologie, obecné
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psychologie, v psychologii zdraví a nemoci,
vývojové psychologii, základech pedagogiky
a edukace, právních předpisech ve vztahu
k sociální problematice, základech ekonomiky, informatiky, statistiky a metodologie
vědeckého výzkumu a praxe založené na důkazech, v kvalitě a bezpečí poskytované ošetřovatelské péče,
zajišťovanou pedagogickými pracovníky, kteří
získali odbornou kvalifikaci v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících, akademickými pracovníky anebo dalšími odborníky,
kteří se mohou podílet na výuce v souladu se
zákonem o vysokých školách,“.
5. V § 4 odst. 3 písm. b) se za slovo „geriatrii,“
vkládají slova „paliativní péči,“ a slova „pod dohledem“ se nahrazují slovy „pod přímým vedením“.
6. V § 5 odstavec 2 zní:
„(2) Studium v programu uvedeném v odstavci 1 probíhá v prezenční formě studia se specificky odborným charakterem, které zahrnuje nejméně 3 roky studia a nejméně 4 600 hodin teoretické
výuky a praktického vyučování, z toho je doba praktického vyučování nejméně 1 800 hodin. Studium lze
vyjádřit rovněž v odpovídajících kreditech kreditního systému vysokoškolského vzdělávání.“.
7. V § 5 odstavec 4 zní:
„(4) Studium v programu uvedeném v odstavci 1 poskytuje znalosti a dovednosti stanovené
v § 3 a dále obsahuje
a) teoretickou výuku poskytující znalosti z věd,
o které se opírá činnost porodní asistentky,
a která zahrnuje znalosti
1. z anatomie, fyziologie, lékařské genetiky,
farmakologie a patologie se zaměřením na
gynekologickou, porodnickou a neonatologickou problematiku, mikrobiologie a epidemiologie, biofyziky, biochemie a základů radiační ochrany, ochrany veřejného zdraví
včetně prevence nemocí, o vztahu mezi zdravotním stavem, fyzickým a sociálním prostředím pacienta a o jeho chování, zdravotní
výchovy a základní znalosti zdravotnických
prostředků,
2. z porodní asistence a klinických oborů, a to
zejména gynekologie a porodnictví, embryologie, neonatologie a pediatrie, a to znalostí
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fyziologických procesů včetně možných patologií a technického vybavení používaného
v porodnictví, analgezie, anestezie a resuscitace, ze základů fyzioterapie, výživy a dietetiky s ohledem na problematiku zdraví žen,
novorozenců a kojenců, sexuální výchovy
a plánování rodičovství,
3. ze sociálních a dalších souvisejících oborů,
a to v základech filozofie, sociologie a obecné
psychologie, zejména se zaměřením na psychologické a sociální souvislosti těhotenství,
porodu, šestinedělí a péče o dítě, vývojovou
psychologii a psychologii zdraví a nemoci,
základů pedagogiky a edukace, sociálně-právní ochrany matky a dítěte, základů ekonomiky, informatiky, statistiky a metodologie vědeckého výzkumu, praxe založené na
důkazech a kvality a bezpečí poskytované
péče v porodní asistenci,
b) praktické vyučování ve zdravotnických zařízeních, které zahrnuje
1. poradenství fyziologicky těhotným ženám
včetně nejméně 100 prenatálních vyšetření,
z toho sledování alespoň 3 žen po dobu
celého těhotenství,
2. dohled nejméně u 40 žen s rizikovým těhotenstvím,
3. osobní vedení nejméně 40 fyziologických
porodů, a to ve všech dobách porodních,
včetně indikovaného provedení epiziotomie; není-li možné dosáhnout tohoto počtu, může být snížen na nejméně 30 porodů
za podmínky dalších 20 asistencí u porodů,
4. asistenci alespoň u 10 patologických porodů a alespoň u jednoho porodu v poloze
koncem pánevním; není-li to možné, musí
být proveden nácvik simulací,
5. alespoň 10 kontrol porodních cest a ošetření
porodních cest; šití hráze s drobným poraněním nebo s epiziotomií může být provedeno simulací, je-li to nezbytné,
6. poporodní ošetření a vyšetření alespoň
u 100 rodiček a novorozenců v časném poporodním období,
7. dohled a péči o matku a novorozence v průběhu šestinedělí, vyšetření a edukaci alespoň u 100 šestinedělek a zdravých novorozenců, včetně laktačního poradenství,
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8. dohled a péči o matku s novorozencem
nebo kojencem vyžadujícím zvláštní péči
včetně nedonošeného a přenošeného novorozence, novorozence s nízkou porodní
hmotností a patologického novorozence,

Částka 1

a jejich rodin podle zákona o zdravotních službách.“.
8. V § 5 se doplňuje odstavec 5, který zní:

11. základní ošetřovatelskou péči v interním lékařství a chirurgii,

„(5) Praktické vyučování podle odstavce 4
písm. b) probíhá pod přímým vedením zdravotnických pracovníků kvalifikovaných v oblasti porodní
asistence nebo v odůvodněných případech jiných
zdravotnických pracovníků, oprávněných k výkonu
zdravotnického povolání bez odborného dohledu,
v zařízeních určených v programu uvedeném v odstavci 1 a poskytuje zkušenosti ze spolupráce s dalšími zdravotnickými pracovníky.“.

12. komunitní péči, výchovu, edukaci a péči
o ženu a její rodinu;

Čl. II

9. asistenci u resuscitace novorozence; není-li
to možné, musí být proveden nácvik simulací,
10. péči o ženy v oblasti gynekologie,

praktické vyučování k získání dovedností uvedených v bodech 1, 2, 7, 8, 10 nebo 12 lze zajistit také ve vlastním sociálním prostředí žen

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 18. ledna
2016.

Ministr:
MUDr. Němeček, MBA, v. r.

Částka 1
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4
SDĚLENÍ
Energetického regulačního úřadu
ze dne 10. prosince 2015
o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu
ke dni 31. prosince 2014

Energetický regulační úřad v souladu s § 17d odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve
znění zákona č. 131/2015 Sb., uveřejňuje pro účely stanovení roční výše zvláštního poplatku na činnost
Energetického regulačního úřadu podle údajů předaných provozovateli soustav operátorovi trhu celkový
počet odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu v České republice ke dni 31. prosince 2014.
Celkový počet odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu ke dni 31. prosince 2014
činil 5 932 809.

Předsedkyně:
Ing. Vitásková v. r.
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TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605;
Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029,
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;
Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. 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. V písemném styku vždy
uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní
Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.

