
V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM 

 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o 

hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví dne 23. října 2015, 

s termínem dodání stanovisek do 16. listopadu 2015. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

Resort 

 

Připomínka Stanovisko předkladatele 

Unie 

zaměstnavatelských 

svazů České republiky 

V novém znění § 2 návrhu výše uvedené vyhlášky chybí definice hromadného 

výskytu epidemiologicky nebo klinicky závažných případů infekce spojené se 

zdravotní péčí, vzniklých v pravděpodobné epidemiologické souvislosti nebo při 

podezření na takový výskyt, která v původním textu byla.  

Odůvodnění:  

Vynechání definice hromadného výskytu epidemiologicky nebo klinicky 

závažných případů infekce spojené se zdravotní péčí, vzniklých v pravděpodobné 

epidemiologické souvislosti nebo při podezření na takový výskyt v textu 

vyhlášky povede k nejednoznačnému výkladu této povinnosti a dává prostor 

pro různé aplikace téhož požadavku.  

Přikláníme se k zachování odborně správné definice tohoto pojmu.  

Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno. Jakákoli 

definice hromadného výskytu by 

z hlediska závažnosti výskytu 

různě klinicky závažných infekcí 

byla matoucí. 

 

 

 Navrhujeme v § 2 odst. 2 nahradit frázi „zabezpečenou elektronickou cestou“ 

souslovím „elektronickou poštou“ tak, jak je použito v § 1.  

Odůvodnění:  

V právních předpisech ČR nejsou definované vlastnosti „zabezpečené 

Akceptováno, text byl upraven. 
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elektronické cesty“. Hlášení se má podávat NEPRODLENĚ. A vysoce 

pravděpodobně poskytovatel péče v režimu 24/7 nemá zabezpečený elektronický 

komunikační prostředek k orgánu ochrany veřejného zdraví k dispozici. Přístup 

k e-mailu je neomezený. E-mail ale v žádném případě nelze považovat za 

zabezpečenou elektronickou cestu.  

Tato připomínka je zásadní. 

 

Olomoucký kraj Navrhovaná vyhláška mění terminologii užívanou ve stávajícím textu vyhlášky 

v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.  Přizpůsobení 

vyhlášky vývoji v oblasti sociálních služeb však není zcela důsledné. V § 7 odst. 

2  vyhlášky se po navržené novelizaci bude dále hovořit o „lékaři zařízení 

sociálních služeb“ – z textu není zřejmé, o jakého lékaře se jedná, když 

poskytovatelé sociálních služeb (zařízení sociálních služeb) ve většině případů 

nezaměstnávají lékaře. Uživatelé sociálních služeb jsou pacienty u „svých“ 

registrujících poskytovatelů zdravotních služeb, kteří nejsou zaměstnanci 

poskytovatele sociálních služeb. Doporučujeme tento stav v rámci novelizace 

zohlednit. 

 

Akceptováno, text byl upraven.  

 

 

 

 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

1. K Čl. I. bodu 3 (§ 2 odst. 1) 

 

Dle návrhu novely vyhlášky je poskytovatel zdravotních služeb povinen hlásit 

výskyt infekcí příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví podle místa 

zdravotnického zařízení, kde k infekci došlo. Vzhledem k výjimkám uvedeným v 

ust. § 11 odst. 5 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, na základě 

kterých mohou být poskytovatelem zdravotních služeb zdravotní služby 

poskytovány i mimo zdravotnická zařízení, doporučujeme změnit úpravu místní 

příslušnosti orgánu ochrany veřejného zdraví podle místa výskytu infekce. 
 

Neakceptováno. 

Hlášení místně příslušnému 

orgánu ochrany veřejného zdraví 

se provádí bez ohledu, na to, zda 

jsou zdravotní služby 

poskytovány ve zdravotnickém 

zařízení nebo mimo ně. 

 

 

 2. K Čl. I. bodu 3 (§ 2 odst. 2) 

 

Upozorňujeme, že pojem „zabezpečená elektronická cesta“ nelze podřadit pod 

žádný pojem uvedený v zákoně č. 125/2005 Sb., o elektronických komunikacích, 

Akceptováno, text byl upraven. 
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ani neodpovídá žádnému institutu zavedenému v zákoně č. 300/2008 Sb., o 

elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, např. institutu 

dodávání dokumentů prostřednictvím datových schránek. 

 

Doporučujeme proto stanovit formu ohlášení např. elektronickou poštou 

opatřenou elektronickým podpisem nebo formou ohlášení prostřednictvím datové 

schránky. 

 

 Dále upozorňujeme, že z komentovaného ustanovení nevyplývá obligatorní 

forma ohlášení v případě, kdy nehrozí nebezpečí z prodlení. Doporučujeme 

proto, aby taková forma byla zavedena.  
 

Akceptováno, text byl upraven. 

 
  

Ministerstvo práce  

a sociálních věcí 

Cílem předkládaného návrhu novely vyhlášky je uvedení znění vyhlášky do 

souladu s terminologií užívanou v předmětné novele zákona č. 258/2000 Sb. a v 

zákoně č. 108/2006 Sb. Termín „ústav sociální péče“ je v rámci předloženého 

návrhu nahrazován pojmem „zařízení sociálních služeb“. Tato formulace by 

však znamenala, že se vyhláška vztahuje ke všem zařízením sociálních služeb. 

Obsah se však váže pouze k pobytovým zařízením sociálních služeb.  

Požadujeme s odkazem na výše uvedené nahrazení pojmu „zařízení sociálních 

služeb“ pojmem „pobytové zařízení sociálních služeb“, a to v celém textu 

návrhu.  

Tato připomínka je zásadní.  

Akceptováno, text byl upraven. 

 

 

 K bodu 3 

1. Navrhované znění § 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky není v souladu se zákonným 

zmocněním k vydání vyhlášky, obsaženém v ustanovení § 16 odst. 2 zákona 

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění zákona č. 267/2015 Sb., 

které ukládá stanovit obsah a způsob hlášení případů infekce spojené se zdravotní 

péčí, jde-li o hromadný výskyt, těžké poškození zdraví nebo úmrtí pacienta. 

Protože se má v § 2 odst. 1 písm. b) uložit poskytovateli zdravotních služeb hlásit 

orgánu ochrany veřejného zdraví případy nikoli hromadného výskytu infekce 

spojené se zdravotní péčí, ale jen jednotlivého výskytu, je třeba toto ustanovení 

Akceptováno jinak. Došlo 

k vypuštění navrhovaného § 2 

odst. 1. 
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z návrhu vyhlášky vypustit. 

 Z navrhovaného znění § 2 odst. 2 vyplývá, že v případě nebezpečí z prodlení 

podává poskytovatel zdravotních služeb příslušnému orgánu ochrany veřejného 

zdraví hlášení vždy jen telefonicky, hlášení ve formě podání faxem popřípadě 

zabezpečenou elektronickou cestou se v případě nebezpečí z prodlení nevyžaduje.  

Uvedený způsob hlášení lze z hlediska jeho prokazatelnosti akceptovat pouze za 

předpokladu, že je u všech orgánů ochrany veřejného zdraví zajištěno, že tato 

telefonická hlášení budou monitorována. V tomto smyslu, tj. že tato telefonická 

hlášení budou u orgánu ochrany veřejného zdraví, popřípadě i u poskytovatelů 

zdravotních služeb, monitorována, je třeba doplnit odůvodnění k návrhu vyhlášky, 

v opačném případě je třeba uvedený způsob hlášení z návrhu vyhlášky vypustit. 

Akceptováno  podle připomínky 

Ministerstva spravedlnosti.  

Telefonická hlášení jsou u 

orgánu ochrany veřejného zdraví 

monitorována – odůvodnění 

bylo doplněno. 

 

 

 V § 2 odst. 2 se ve 2. části věty stanoví, že „v jiných případech (tj. není-li 

nebezpečí z prodlení) může být hlášení podáno faxem nebo zabezpečenou 

elektronickou cestou“. 

Doporučujeme formulaci zpřesnit tak, že v těchto jiných případech se hlášení 

podává faxem nebo zabezpečenou elektronickou cestou. 

Akceptováno podle  připomínky 

Ministerstva spravedlnosti. 

 

 

 K bodu 5 - k § 7 odst. 2 – nad rámec návrhu  

Pokud jde o příjem a ošetřování fyzických osob ve zdravotnických zařízeních 

a zařízeních sociálních služeb, je zde uvedeno, že „přijímající lékař 

poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče, jednodenní péče nebo lékař 

zařízení sociálních služeb zaznamenává anamnestické údaje důležité pro možný 

vznik nemocniční nákazy infekce spojené se zdravotní péčí, včetně zjištění 

cestovní a epidemiologické anamnézy, popřípadě provádí příslušná vyšetření s 

ohledem na celkový zdravotní stav fyzické osoby…….  

Lékaři však nejsou v pobytových zařízeních sociálních služeb resp. „v sociálních 

službách“ nedílnou součástí služeb. Je tedy nutné specifikovat, který lékař by 

v konkrétním případě měl požadované činnosti vykonávat. Praxe poskytování 

zdravotní péče u klientů pobytových zařízení sociálních služeb není jednotná. 

S ohledem na uvedené je nutno si s předkladatelem řešení předmětného problému 

vyjasnit a návrh vyhlášky odpovídajícím způsobem upravit.  

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno, v  návrhu 

vyhlášky se doplňuje text „nebo 

lékař, který posuzuje zdravotní 

stav fyzických osob příjímaných 

do pobytových zařízení 

sociálních služeb“. 
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Moravskoslezský kraj Doporučujeme požadavky uvedené v předmětném návrhu vztahovat jen k 

„pobytovým“ sociálním službám. 

 

Odůvodnění: 

S ohledem na skutečnost, že jde o technickou novelu malého rozsahu, uvádíme, 

že jde o doporučující připomínku vznesenou nad rámec navržených úprav, ale 

s ohledem na skutečnost, že dochází k zásahu do právního předpisu, máme 

potřebu toto uvést a dát k další diskusi. 

 

Máme za to, že je na zvážení, zda by se požadavky, které jsou v tomto návrhu 

uvedeny, neměly opravdu vztahovat jen k "pobytovým" sociálním službám, 

neboť obecně zařízení sociálních služeb je i poradna apod., která má ambulantní 

charakter nikoliv pobytový. Byť podle obsahu navržené vyhlášky lze chápat 

úpravu tak, že se vztahuje jen k některým sociálním službám resp. pobytovým 

(když se uvádí: „… při přijetí osoby do zařízení“, což napovídá pobytový 

charakter služby), ale může vzbuzovat i pochybnosti v jejím výkladu. Ale na 

druhou stranu jen některé pobytové sociální služby poskytují tu nejširší pomoc a 

péči. Tj. přesto, že např. služby a péče poskytovaná v rámci chráněného bydlení 

jsou také pobytovou sociální službou a nemělo by docházet ke stanovení pravidel 

jen pro některé pobytové sociální služby, však jde o jinou cílovou skupinu osob, 

u níž se klade důraz na větší míru odpovědnosti a samostatnosti, takže by 

nemusela být úprava pravidel takto striktní, resp. často odpovědnost primárně 

leží na osobách – klientech, proto by zřejmě stála za zvážení mírnější úprava 

pravidel, nebo speciální pravidla. Zařízení sociálních služeb, a to nikoliv jen 

pobytového charakteru, nelze plně srovnávat se zařízením zdravotnických služeb. 

Pak je u zařízení sociálních služeb jiného než pobytového charakteru potřeba 

odlišný přístup konstatovat.   

 

Máme dále totiž za to, že na zdravotní péči v tom nejširším pohledu odkazuje 

právě ustanovení § 36 zákona o  sociálních službách (108/2006 Sb.), ale text, jak 

je níže uveden,  upravuje jen vyjmenované pobytové služby v ustanovení § 34 

odst. 1 písm. c/ - f/  ZSS.   

Akceptováno, text byl upraven 

podle připomínky Ministerstva 

práce a sociálních věcí. 
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Vnímáme, že existence zvláštní úpravy dle ustanovení § 36 zákona o sociálních 

službách, které reaguje jen na taxativně vyjmenované pobytové sociální služby, 

je důležitá. Také vnímáme potřebu ochrany osob, tj. že je důležité zajistit 

adekvátní péči a bezpečnost osob i v jiných pobytových sociálních službách, ale 

vždy musí být vnímán charakter dané sociální služby. Navíc zařízení sociálních 

služeb mají i zcela odlišný charakter oproti zařízením zdravotnických služeb, což 

je nezbytné vnímat a respektovat.   

 

Text dotčených ustanovení zákona o sociálních službách:  

§ 36 

Rozsah a podmínky zabezpečení a hrazení zdravotní péče o osoby, kterým se 

poskytují pobytové služby v zařízeních sociálních služeb uvedených v § 34 odst. 1 

písm. c) až f), upravují zvláštní právní předpisy19). Ošetřovatelská a 

rehabilitační péče je těmto osobám poskytována především prostřednictvím 

zaměstnanců zařízení uvedených v předchozí větě, kteří mají odbornou 

způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštního právního 

předpisu. 

 

§ 34 

Zařízení sociálních služeb 

 

    (1) Pro poskytování sociálních služeb se zřizují tato zařízení sociálních služeb: 

a) centra denních služeb, 

b) denní stacionáře, 

c) týdenní stacionáře, 

d) domovy pro osoby se zdravotním postižením, 

e) domovy pro seniory, 

f) domovy se zvláštním režimem 

V Praze        15. ledna 2016 

Vypracoval: Mgr. Jan Šporcr Podpis: 
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