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Na základě Vašich podnětů  
Vám přinášíme odpovědi  

JUDr. Roberta Falbra do právní 
poradny DH Spectrum.

Dobrý den,
v příspěvku pro aktuální vydání magazínu DH Spectrum 

CZDI� UFOUPLSÈU� SÈE�OBWÈ[BM�OB�NPV�PEQPWǔǒ�EP�PECPSOÏ�
QPSBEOZ�[̓NJOVMÏIP�WZEÈOÓ�	���� MÏUP�����
�WF�LUFSÏ�KTFN�
se zabýval tím, zda je nutné v případě, kdy dentální hygi-
enistka počíná svou praxi jako samostatný poskytovatel 
zdravotních služeb, dokládat příslušnému úřadu, že je zajiš-
těn odborný zástupce, a to zpravidla smlouvou s odborným 
[ÈTUVQDFN�� 7̓NÏ� PEQPWǔEJ� KTFN� EPWPEJM� äF� KJä� [ÓTLÈOÓN�
potřebného stupně vzdělání dentální hygienistka získává 
odbornou způsobilost, která je dostatečná pro to, aby jí 
příslušný krajský úřad udělil, po splnění dalších zákonných 
QPENÓOFL� 	OBQǲ�� CF[ÞIPOOPTU
� PQSÈWOǔOÓ� L̓ QPTLZUPWÈOÓ�
zdravotních služeb a  požadavek některých krajských úřa-
du na dokládání, že je zajištěn odborný zástupce tak není 
PQSÈWOǔOâ��4PVǏBTOǔ� KTFN� JOGPSNPWBM�P̓ UPN� äF�.JOJTUFS-
stvo zdravotnictví na mou žádost posoudilo věc obdobně 
a se zástupci krajských úřadů již probíhá koordinace za úče-
lem stanovení jednotného přístupu. 

.JOJTUFSTUWP�[ESBWPUOJDUWÓ�KJä�EPSVǏJMP�BWJ[PWBOÏ�QÓTFNOÏ�
stanovisko a jeho plné znění je zveřejněno v tomto vydání 
NBHB[ÓOV�%)�4QFDUSVN��7[IMFEFN�L̓UPNV�äF�[F�TUBOPWJTLB�
.JOJTUFSTUWB� [ESBWPUOJDUWÓ� WZQMâWBKÓ�QSP�QSBYJ�EFOUÈMOÓ�IZ-
HJFOJTULZ�Z� 	EÈMF� KBLP�vDH“) některá důležitá sdělení, níže 
jeho závěry stručně uvádím a komentuji.

.JOJTUFSTUWP� [ESBWPUOJDUWÓ� QǲFEFWÝÓN� KFEOP[OBǏOǔ� QP-
UWSEJMP�äF�EMF�[ÈLPOB�Ǐ����������4C�� KF�%)�LUFSÈ�ÞTQǔÝOǔ�
BCTPMWPWBMB�LWBMJöLBǏOÓ�TUVEJVN�[QǾTPCJMÈ�L̓WâLPOV�QPWP-
lání bez odborného dohledu, a to i přesto, že některé čin-
nosti může vykonávat pouze pod odborným dohledem či 
přímým vedením zubního lékaře. S ohledem na výše uve-
EFOÏ� KF�.JOJTUFSTUWP� [ESBWPUOJDUWÓ� UPIP� OÈ[PSV� äF�DH je 
pro daný obor nelékařského povolání způsobilá k  sa-
mostatnému výkonu zdravotnického povolání. Minis-
terstvo zdravotnictví proto považuje požadavek usta-

novení odborného zástupce (zubního lékaře) pro pra-
coviště dentální hygienistky (fyzické osoby) v případě, 
kdy je péče poskytována v  souladu s  výše uvedenými 
právními předpisy, za neopodstatněný a krajské úřady 
již byly s tímto postojem seznámeny. Očekávám proto, že 
do budoucna nebude pro případ nových žádostí o povole-
ní poskytování zdravotních služeb požadavek na zajištění 
PECPSOÏIP�[ÈTUVQDF�	[VCOÓIP� MÏLBǲF
�WZäBEPWÈO�B̓QPLVE�
QǲFDJ�KFO�BOP�%)�CZ�NǔMB�T̓QPVLB[FN�OB�TUBOPWJTLP�.JOJ-
sterstva zdravotnictví docílit nápravy.“ „Pro úplnost zmiňuji, 
že pokud je poskytovatelem zdravotních služeb právnická 
osoba, musí mít odborného zástupce zajištěného vždy.

4UBOPWJTLP�.JOJTUFSTUWB�[ESBWPUOJDUWÓ�KF�EǾMFäJUÏ�J̓W̓KJOÏN�
ohledu, a to v tom, jakým způsobem tento ústřední orgán 
státní správy v oblasti zdravotnictví nahlíží na problematiku 
U[W��PECPSOÏIP�EPIMFEV�OBE�%)��.JOJTUFSTUWP�QǲJQPNÓOÈ�
že funkci odborného zástupce nelze zaměňovat s funkcí 
lékaře zabezpečujícího odborný dohled či přímé vede-
ní. Úkolem odborného zástupce je odborně řídit poskyto-
WÈOÓ�[ESBWPUOÓDI�TMVäFC�	KBL�WâÝF�VWFEFOP�%)�KBLP�TBNP-
statný poskytovatel zdravotních služeb není povinna zub-
ního lékaře ustanovit) a nejedná se o přímý výkon zdravotní 
péče ani o zabezpečení odborného dohledu nad výkonem 
QPWPMÈOÓ�%)��7ZIMÈÝLB�Ǐ����������4C��P̓ǏJOOPTUFDI�[ESBWPU-
nických pracovníků a jiných odborných pracovníků stanoví 
W̓VTUBOPWFOÓ�f����LUFSÏ�ǏJOOPTUJ�NǾäF�EFOUÈMOÓ�IZHJFOJTU-
ka vykonávat samostatně, které pod odborným dohledem 
[VCOÓIP�MÏLBǲF�	OBQǲ��BQMJLBDF�QPWSDIPWÏ�BOFTUÏ[JF�QSP�QP-
vrchové znecitlivění dásní, bělení zubů), a  které pod jeho 
QǲÓNâN�WFEFOÓN�	QFǏFUǔOÓ�öTVS
��4̓WâLMBEFN�QPKNV�vQǲÓNÏ�
WFEFOÓ� [VCOÓIP� MÏLBǲFi�QSPCMÏN�OFW[OJLÈ� 	KF�WZäBEPWÈOB�
stálá přítomnost zubního lékaře), v minulosti však vznika-
ly pochybnosti o  tom, jakým způsobem má být ze strany 
[VCOÓIP�MÏLBǲF�WZLPOÈWÈO�U[W��vPECPSOâ�EPIMFEi��;F�[ÈLPOB�
Ǐ�� ��������4C��QPV[F�WZQMâWÈ� äF�PECPSOâ�EPIMFE�NÈ�CâU�
zabezpečován prostřednictvím dosažitelnosti rady a  po-

JUDr. Robert Falbr vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a titul JUDr. získal tamtéž. Robert je vyhledávaným 
advokátem, v advokacii působí již čtrnáctým rokem a za tu dobu měl spoustu příležitostí ověřit a prohloubit své znalosti a získat 
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oblast stomatologie a dentální hygieny. Společně s Asociací dentálních hygienistek se podílí na přípravě legislativy, která reguluje 
činnost dentálních hygienistek. Jako právník poskytuje právní služby Asociaci dentálních hygienistek již osmý rok. S právními 
aspekty činnosti dentálních hygienistek je za tu dobu dobře obeznámen. 

Odborná poradna
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NPDJ�[ESBWPUOJDLÏIP�QSBDPWOÓLB�	W̓EBOÏN�QǲÓQBEǔ�[VCOÓ-
IP�MÏLBǲF
��.JOJTUFSTUWP�[ESBWPUOJDUWÓ�W[IMFEFN�L̓UPNV�äF�
DJUPWBOâ�[ÈLPO�CMÓäF�OFTQFDJöLVKF�[QǾTPC�ǏBTPWÏ�B̓NÓTUOÓ�
EPTUVQOPTUJ�SBEZ�B̓QPNPDJ�B̓EFöOJDJ�WâLPOV�QPWPMÈOÓ�QPE�
odborným dohledem, zastává v této věci názor, že zvážení 
způsobu 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 pracovní-
ků�	OB�KFKJDI�QPTPV[FOÓ�LPOLSÏUOÓ�OÈSPǏOPTUJ�B̓SJ[JL�[ESBWPU-
ního výkonu, stavu pacienta a v neposlední řadě na posou-
zení míry znalostí a schopností dohlíženého zdravotnického 
QSBDPWOÓLB
��;̓UPIPUP�UFEZ�EPWP[VKJ�OBQǲÓLMBE�UP�äF�QPLVE�
zkušenosti a schopnosti dotyčné DH jsou odpovídající pro-
vedení konkrétní náročnosti a rizikům zdravotního výkonu, 
není nutné, aby se zubní lékař nacházel např. v témže zdra-
votnickém zařízení, jako DH provádějící výkon – může po-
TUBǏPWBU�EPTUVQOPTU�OB�UFMFGPOV��7äEZ�CVEF�BMF�[ÈMFäFU�OB�
schopnostech a zkušenostech konkrétní DH a okolnostech 
provádění konkrétního zákroku.

;ÈWǔSFN�VWÈEÓN�äF�TF�TFULÈWÈN�WF�TWÏ�QSBYJ�T̓VWÈEǔOÓN�
pojmů „odborný zástupce“ a „odborný garant“. Bývám do-
tazován, jaký je mezi uvedenými pojmy rozdíl, resp., zda se 
nejedná o to samé. Legislativa ve vztahu k výkonu profese 
nelékařského zdravotnického pracovníka pojem „odborný 
garant“ neuvádí a je řešena tolika problematika „odborné-
ho zástupce“, který, jak výše uvedeno, nemusí být u DH jako 
samostatného poskytovatele zdravotních služeb ustanovo-
ván. Pokud DH vykonává činnosti, k nimž je potřeba odbor-
ný dohled nebo přímé vedení zubního lékaře, je potřeba, 
BCZ�NǔMB� [VCOÓIP� MÏLBǲF� [BKJÝUǔOÏIP� 	OBQǲÓLMBE� TNMVWOǔ
�
- toto zajištění ale není považováno za ustanovení odbor-
ného zástupce. Je proto možné, že mnohdy bývá osoba od-
borného garanta odbornou veřejností vnímána právě jako 
osoba, která pro určitého zdravotnického pracovníka vyko-
nává odborný dohled nebo přímé vedení. Pojem „odborný 
garant“ však nemá žádný význam v  legislativě a může tak 
být laickou i  odbornou veřejností používán v  různém vý-
znamu.“

Odborná poradna


