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Vážený pane doktore, 
 
k Vašemu dotazu, zda je při podání žádosti dentální hygienistky (fyzické osoby) 
o oprávnění k poskytování zdravotních služeb pro obor nelékařského povolání dentální 
hygienistka nutné dokládat příslušnému krajskému úřadu zajištění odborného zástupce 
(zubního lékaře), sděluji. 

Dentální hygienistka je na základě úspěšného absolvování kvalifikačního studia 
uvedeného v  § 17 odst. 1 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, 
ve znění pozdějších předpisů, způsobilá k výkonu zdravotnického povolání bez odborného 
dohledu. Tento zákon v § 17 odst. 2 uvádí, že cit.: „Za výkon povolání dentální hygienistky 
se považuje výchovná činnost v rámci zubní prevence. Dále dentální hygienistka 
na základě indikace zubního lékaře poskytuje preventivní péči na úseku dentální hygieny 
a pod odborným dohledem zubního lékaře asistuje při poskytování preventivní, léčebné 
a diagnostické péče na úseku zubního lékařství.“  
Vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných 
pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, pak v § 16 stanoví činnosti, které vykonává 
dentální hygienistka bez odborného dohledu, pod odborným dohledem či pod přímým 
vedením zubního lékaře. 
Z uvedeného vyplývá, že dle zákona č. 96/2004 Sb., je dentální hygienistka, která 
úspěšně absolvovala kvalifikační studium, způsobilá k výkonu povolání bez odborného 
dohledu, a to i přesto, že některé činnosti může vykonávat pouze pod odborným dohledem 
či přímým vedením zubního lékaře. 

Vážený pan 
JUDr. Robert Falbr 
advokát 
Kopeckého 1326/47 
Praha 6 
 
Váš dopis ze dne 2. 5. 2019 
 

 
 
 
 

V Praze dne 30. května 2019 
  Č.j.:MZDR 21029/2019-2/OZP  
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Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon 
o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů v  § 12 odst. 2 stanoví, 
že poskytovatel, který je fyzickou osobou, musí být způsobilý k samostatnému výkonu 
zdravotnického povolání anebo je povinen ustanovit odborného zástupce s touto 
způsobilostí. S ohledem na výše uvedené je Ministerstvo zdravotnictví toho názoru, 
že dentální hygienistka je pro daný obor nelékařského povolání způsobilá 
k samostatnému výkonu zdravotnického povolání. 

Dentální hygienistka získá oprávnění k poskytování zdravotních služeb na základě splnění 
zákonem stanovených podmínek. Mimo jiné, pro konkrétní případ stěžejní, personální 
zabezpečení pro obor nelékařského povolání dentální hygienistka dle vyhlášky č. 99/2012 
Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění 
pozdějších předpisů. Vyhláška v Příloze 1, část 1.B.2., bod 2.2 (Dentální hygienistka) 
stanoví jako minimální vybavení pouze dentální hygienistku způsobilou k výkonu povolání 
bez odborného dohledu. Zubního lékaře příslušná vyhláška pro daný obor neuvádí.  
Dentální hygienistka musí v rámci svého oprávnění k poskytování zdravotních služeb 
vykonávat činnosti v  souladu s vyhláškou č. 55/2011 Sb. Pokud má dentální hygienistka 
(fyzická osoba) způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu zájem poskytovat 
v rámci svého oprávnění i činnosti, které jsou podmíněny odborným dohledem nebo 
přímým vedením zubního lékaře (jako je např. bělení zubů dle § 16 odst. 3 vyhlášky 
č. 55/2011 Sb. aj.), musí si k dané činnosti zabezpečit odborný dohled, případně přímé 
vedení zubního lékaře. V praxi to znamená, že musí rozšířit minimální personální 
zabezpečení o zubního lékaře, který bude v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb. zajišťovat 
odborný dohled či přímé vedení. Zajištěním  odborného dohledu či přímého vedení jsou 
dle Ministerstva zdravotnictví dostatečně splněna zákonná ustanovení, a pokud se jedná 
o fyzickou osobu, není třeba odborného zástupce, zubního lékaře, ustanovit. V případě 
právnické osoby je potřeba ustanovit odborného zástupce dle § 12 odst. 2 zákona 
č. 372/2011 Sb. vždy. 

Funkci odborného zástupce nelze zaměňovat s funkcí lékaře zabezpečujícího odborný 
dohled či přímé vedení. Úkolem odborného zástupce je odborně řídit poskytování 
zdravotních služeb. Nejedná se o přímý výkon zdravotní péče ani o zabezpečení 
odborného dohledu nad výkonem povolání nelékařského pracovníka dle zákona 
č. 96/2004 Sb. Z § 4 odst. 4 zákona č. 96/2004 Sb. vyplývá, že odborný dohled má být 
zabezpečován prostřednictvím dosažitelnosti rady a pomoci zdravotnického pracovníka 
(v daném případě zubního lékaře) způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu, 
a to v rozsahu, který tento zdravotnický pracovník (zubní lékař) provádějící odborný 
dohled určí. Ministerstvo zdravotnictví vzhledem k tomu, že citovaný zákon blíže 
nespecifikuje způsob časové a místní dostupnosti rady a pomoci a definici výkonu 
povolání pod odborným dohledem, zastává v této věci názor, že zvážení způsobu 
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a rozsahu poskytování odborného dohledu je individuální s ohledem zejména na druh 
poskytované zdravotní péče, stav pacienta, zkušenosti a schopnosti zdravotnických 
pracovníků pracujících pod odborným dohledem, ale i dohlížejících zdravotnických 
pracovníků (na jejich posouzení konkrétní náročnosti a rizik zdravotního výkonu, stavu 
pacienta a v neposlední řadě na posouzení míry znalostí a schopností dohlíženého 
zdravotnického pracovníka). Pokud by byly dle vyhlášky č. 55/2011 Sb. vykonávány 
činnosti pod přímým vedením, musela by být při těchto činnostech v souladu s § 4 odst. 5 
zákona č. 96/2004 Sb., zajištěna stálá přítomnost zdravotnického pracovníka způsobilého 
k výkonu těchto činností bez odborného dohledu (v daném  případě zubního lékaře).  

Závěrem shrnuji, že Ministerstvo zdravotnictví považuje požadavek ustanovení 
odborného zástupce (zubního lékaře) pro pracoviště dentální hygienistky (fyzické 
osoby) v případě, kdy je péče poskytována v souladu s výše uvedenými právními 
předpisy, za neopodstatněný. Dentální hygienistka je způsobilá k samostatnému 
výkonu zdravotnického povolání, a proto není třeba odborného zástupce, zubního 
lékaře, v daném případě ustanovit. 

Pro Vaši informaci dodávám, že s výše uvedeným názorem Ministerstva zdravotnictví byli 
v rámci metodického vedení seznámeni zástupci odborů zdravotnictví krajských úřadů 
a Magistrátu hlavního města Prahy. 
 
S pozdravem 

 

Ing. Mgr. Venuše Škampová 
pověřena řízením odboru zdravotní péče 

 
 
 
 
 
 


