
III.  

ODŮVODNĚNÍ 

 

I. Obecná část 

 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění hlavních principů, 

zhodnocení platného právního stavu  

V souvislosti s přijetím zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky 

návykových látek, je s účinností od 31. května 2017 nově upravena protialkoholní a 

protitoxikomanická záchytná služba (dále jen „záchytná služba“). Právní úprava záchytné 

služby je obsažena v § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, 

a § 89a až 89e zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění 

pozdějších předpisů.  

Záchytná služba je zdravotní službou poskytovanou osobě, která pod vlivem alkoholu nebo 

jiné návykové látky nekontroluje své chování a tím bezprostředně ohrožuje sebe nebo jinou 

osobu, majetek nebo veřejný pořádek. Záchytná služba se poskytuje v protialkoholní a 

protitoxikomanické záchytné stanici (dále jen „záchytná stanice“).  

Poskytování zdravotních služeb v záchytné stanici je doposud upraveno v zákoně 

č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, 

alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. Tento zákon bude dnem 31. května 2017 zrušen zákonem č. 65/2017 Sb. 

Podle § 11 odst. 4 zákona o zdravotních službách musí personální zabezpečení zdravotních 

služeb odpovídat oborům, druhu a formě poskytované zdravotní péče a zdravotním službám. 

Požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb má stanovit podle § 120 

k provedení § 11 odst. 4 zákona o zdravotních službách Ministerstvo zdravotnictví (dále jen 

„ministerstvo“) vyhláškou.   

Ministerstvo vydalo podle § 120 k provedení § 11 odst. 4 zákona o zdravotních službách 

vyhlášku č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních 

služeb. Požadavky na minimální personální zabezpečení záchytné služby (dále jen 

„požadavky na personální zabezpečení záchytné služby“) však doposud nejsou stanoveny.   

V návaznosti na novou právní úpravu záchytné služby je tak nezbytné stanovit požadavky 

na personální zabezpečení záchytné služby, a to v rámci novelizace vyhlášky č. 99/2012 Sb.  

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNALZ8Y5NK)



2 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 

je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání  

Navrhovaná právní úprava je v souladu se zmocněním podle § 120  k provedení § 11 odst. 4 

zákona o zdravotních službách.  

Ministerstvo je zmocněno stanovit vyhláškou požadavky na personální zabezpečení záchytné 

služby.   

Navrhované požadavky na personální zabezpečení záchytné služby odpovídají účelu a povaze 

této zdravotní služby, jak je vymezena v zákoně o specifických zdravotních službách.  

 

3. Soulad s  právem EU 

Návrhem vyhlášky není do právního řádu ČR implementováno právo EU a návrh není 

s právem EU v rozporu. Předpisy EU se na předmět úpravy nevztahují.  

 

4. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty a na podnikatelské prostředí, sociální dopady 

Navrhovaná právní úprava nebude mít dopad na státní rozpočet.  

Rovněž se nepředpokládá významnější dopad na rozpočty krajů a obcí, v jejichž samostatné 

působnosti je záchytná služba zajišťována již v současné době.  

Navrhované požadavky na personální zabezpečení záchytné služby vycházejí ze současného 

stavu a lze předpokládat, že jejich naplnění nebude mít významnější finanční dopad ani 

na subjekty poskytující záchytnou službu.  

Zvýšení nákladů se nepředpokládá ani na straně krajských úřadů a dalších správních orgánů 

v souvislosti s rozhodováním o udělení oprávnění k poskytování záchytné služby a následnou 

kontrolou. Tyto činnosti jsou vykonávány již v současné době.   

Z hlediska potřeb osob, jimž bude záchytná služba poskytována, lze očekávat, že navrhovaná 

právní úprava bude mít pozitivní dopady.    

 

5. Dopad navrhované právní úpravy na životní prostředí 

Navrhovaná právní úprava nebude mít dopad na životní prostředí. 

 

6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná právní úprava nebude mít dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 

k rovnosti mužů a žen a nevytváří podmínky pro nerovné zacházení. 

 

7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí  

a osobních údajů 
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Navrhovaná právní úprava nezasahuje do stávající úpravy ochrany soukromí a osobních údajů 

a rovněž se netýká zpracování osobních údajů.  

 

8. Zhodnocení korupčních rizik navrhovaného řešení 

Stávající právní úprava postupu správních orgánů při posuzování plnění požadavků 

na personální zabezpečení zdravotních služeb včetně záchytné služby se nemění. Navrhovaná 

právní úprava nezvyšuje riziko korupčního jednání.  

 

9. Dopad na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nebude mít dopady na bezpečnost nebo obranu státu.  

 

Podrobnosti k obecné části odůvodnění jsou uvedeny v závěrečné zprávě z hodnocení dopadů 

regulace (RIA).  

 

 

II. Zvláštní část 

 

K čl. I  

V doplňované příloze č. 9 se stanoví požadavky na personální zabezpečení záchytné služby.   

Požadavky na personální zabezpečení záchytné služby odpovídají zdravotní péči poskytované 

v rámci této zdravotní služby. Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná služba je 

poskytována osobě, která pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky nekontroluje své 

chování a tím bezprostředně ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek a 

tuto hrozbu nelze odvrátit jinak; její součástí je poskytnutí nezbytné péče směřující 

k zabránění ohrožení zdraví bezprostředně souvisejícího s akutní intoxikací, po dobu nezbytně 

nutnou, avšak kratší než 24 hodin.  

U lékaře se vyžaduje specializovaná způsobilost podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách 

získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu 

zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.   

Vzhledem k účelu a povaze záchytné služby není vyžadována trvalá přítomnost lékaře 

na pracovišti záchytné stanice. Lékař však musí být přítomen při přijetí a propuštění pacienta 

a dále musí být zajištěna dostupnost lékaře pro případ potřeby rady nebo pomoci.    

 

K čl. II 

Navrhovaná lhůta 12 měsíců je dostatečně dlouhá na to, aby personální zabezpečení záchytné 

služby bylo uvedeno do souladu s přílohou č. 9.  

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNALZ8Y5NK)



4 

K čl. III 

Navrhovaná legisvakance odpovídá požadavku, aby se osoby, kterým je navrhovaná právní 

úprava určena, mohly s ní seznámit ještě před nabytím její účinnosti. 
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