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Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle  
zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů 

 

K Vaší žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví dne  

4. listopadu 2021, evidovanou pod č.j. xxx, a které byla prodloužena lhůtu pro odpověď 

přípisem č.j. xxx, prostřednictvím které jste vznesl následující dotazy: 

 1) Jaké konkrétní požadavky týkající se vzdělání, odbornosti, atestací a specializačních 

oborů specializačního vzdělávání lékařů ve smyslu zákona č. 95/2004 Sb., musí splňovat 

lékař (evidovaný v seznamu lékařů vedeném Českou lékařskou komorou (dále jen 

„ČLK“) veřejně dostupném na www.lkcr.cz/seznam-lekaru), který na území České 

republiky za odměnu provádí liposukce?  

2) Je pravdou, že liposukce za odměnu může legálně na území České republiky 

provádět výhradně lékař disponující odborností dosaženou v oboru plastická chirurgie a 

licencí k výkonu soukromé praxe a lektora v oboru plastická chirurgie?  

3) Je pravdou, že liposukce jakožto typ lékařského zákroku spadá výhradně pod obor 

plastická chirurgie?  

4) Je možné a legální, aby na území České republiky liposukce za odměnu prováděl 

lékař evidovaný v seznamu ČLK, který disponuje výhradně odborností dosaženou v 

oboru chirurgie a licencí k výkonu soukromé praxe a lektora v oboru chirurgie? (tedy 

nemá dosaženou odbornost v oboru plastická chirurgie a nemá licenci k výkonu 

soukromé praxe a lektora v oboru plastická chirurgie);  

5) V případě, že odpověď na otázku č. 4 výše bude negativní, tj. lékař evidovaný v 

seznamu ČLK, který disponuje výhradně licencí k výkonu soukromé praxe a lektora 

chirurgie a odborností dosaženou v oboru chirurgie, nemůže legálně na území České 

republice provádět liposukce za odměnu, avšak navzdory tomu liposukce za odměnu v 

praxi provádí, je to důvod pro vyloučení takového lékaře z ČLK dle ustanovení § 18 odst. 

3 písm. c) zákona č. 220/1991 Sb.? 

 
uvádíme následující: 
 
Ad 1) 
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Liposukce je operační technika, při které je z drobných řezů pomocí liposukční kanyly 

a podtlaku odstraňován podkožní tuk. Jedná se o operační techniku, používanou 

nejčastěji k odstraňování lokalizovaného nadbytku tuku z estetických důvodů. Tento 

výkon, podobně jako obecně jakékoliv jiné operační výkony, by měl provádět lékař se 

specializovanou způsobilostí, nebo v přípravě na její získání v takovém oboru, ve kterém 

je tato operační technika, její indikace, kontraindikace a způsoby provedení či praktický 

výcvik v jejím provádění součástí vzdělávacího programu této odbornosti. Tento 

předpoklad v tuto chvíli splňuje pouze specializace v oboru plastická chirurgie a částečně 

i korektivní dermatologie. Na požadavky, které musí lékař provádějící liposukci 

z odborného hlediska splňovat, nemá vliv způsob úhrady za výkon. Jakýkoliv operační 

výkon, včetně liposukce, může provádět lékař bez dosažené specializované způsobilosti 

v příslušném oboru pouze pod odborným dozorem nebo odborným dohledem lékaře, 

který specializovanou způsobilost v příslušném oboru má. Co konkrétně znamená termín 

odborný dozor a odborný dohled je specifikováno v aktuálním novelizovaném znění 

zákona č. 95/2004 Sb., v § 4 odst. 6. 

 

Ad 2) 

Na tuto otázku není možno odpovědět, není to otázka na odborné téma. Případnou 

legalitu může konstatovat pouze pravomocné rozhodnutí soudu.  

                 

Ad 3) 
Na tuto otázku není možno odpovědět, není jasné, co je myšleno termínem „spadat pod 

obor“. Ostatní možné aspekty viz odpovědi na předchozí otázky. 

Ad 4) 
Na otázku legality není možno odpovědět, protože případnou legalitu může potvrdit nebo 

vyvrátit pouze pravomocné rozhodnutí soudu. Obecně však tato situace z právního 

hlediska možná je, například v situaci, kdy lékař se specializovanou způsobilosti v oboru 

chirurgie pracuje pod odborným dohledem lékaře, který má specializovanou způsobilost 

v oboru plastické chirurgie. To v praxi znamená, že i když má lékař specializovanou 

způsobilost v oboru, ale provádí výkon, který je součástí jiné specializace, může takový 

výkon provést pod odborným dohledem lékaře s patřičnou specializací, která obsahuje 

daný výkon. Nemůže takovýto výkon provádět samostatně. 

 

Ad 5) 

Poskytování zdravotních služeb v rozporu s dosaženou specializací může být důvodem 

pro disciplinární postih ze strany ČLK, včetně vyloučení z ČLK. O tom však může jednat 

a pravomocně rozhodnout pouze disciplinární komise ČLK, která postupuje podle 
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disciplinárního řádu ČLK. Její rozhodnutí nelze bez seznámení se se všemi detaily 

konkrétního případu předjímat ani predikovat.  

 

 

 
S pozdravem 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 


