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Rada seniorů České republiky, z. s. s. 
nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3 

                                    
 
Věc: Stanovisko a zásadní požadavky k návrhu novely Vyhlášky č.70/2012 Sb., o preventivních 
prohlídkách, ve znění vyhlášky 317/2016 Sb., a vyhlášky č. 259/2020 Sb. 
__________________________________________________________________________________ 
 
Vážený pane ministře, 
 
děkujeme za možnost připomínkovat pro seniorskou populaci důležitý právní předpis, kterou vyhláška 
o preventivních prohlídkách beze sporu je. K navrženým úpravám zaujímáme následné stanovisko s 
požadavky: Rada seniorů České republiky neuplatňuje k navrženému rozšíření preventivních prohlídek 
žádné zásadní připomínky a jejich rozšíření podporuje. V této souvislosti ale důrazně upozorňuje, že 
na seniorskou populaci se při rozšiřování preventivních prohlídek zapomnělo, což považujeme 
za skandální. Seniorská populace je z důvodu věku nejohroženější věkovou skupinou, čemuž musí 
odpovídat také její zdravotní prevence. Po projednání předloženého návrhu právního předpisu ve svém 
legislativním týmu a ve zdravotní komisi požadujeme zavedení těchto nových preventivních prohlídek: 
 

1) U osob 65+ zavést pravidelné preventivní prohlídky vždy za 2 roky k vyloučení nejčastějších 
maligních onemocnění a nejčastějších rizik kardiovaskulárních, hrozících infarktem myokardu 
a cévní příhody mozkové, 

Zdůvodnění: 
Typy takto prováděných prevencí jsou v oblasti malignit: Rtg plic, mamografie, vyšetření markerů 
kolorektálního karcinomu a karcinomu prostaty. V oblasti kardio a cerebro – vaskulární to jsou: 
EKG k vyloučení arytmie srdeční a ultrasonografie krčních tepen k vyloučení stenóz, hrozících 
mozkovým ischemickým iktem. Všech 6 typů těchto preventivních vyšetření jsou procedury 
finančně nenáročné, svým výsledkem však předcházejí osobním tragédiím a předcházejí velkým 
ekonomickým nákladům na léčbu pokročilých fází výše uvedených onemocnění. 

 
2) Úkony všeobecné preventivní prohlídky u osob 65+ rozšířit o úkony testující a podmiňující 

zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel dle vyhlášky č. 277/2004 Sb., o stanovení 
zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.  

Zdůvodnění: 
Jde o obvyklou praxi v Rakousku a Německu, která se osvědčila a kterou čeští senioři dlouhodobě 
požadují. V předchozích vyjednáváních byl ministr zdravotnictví na tento požadavek české 
seniorské populace upozorněn.   

 
Za akceptování opodstatněných požadavků předem děkujeme a jsme s úctou 

Zdeněk Pernes 
předseda 

RS ČR 


