
V.  

PLATNÉ ZNĚNÍ  

části vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení 

zdravotních služeb, ve znění vyhlášky č. 287/2013 Sb., s vyznačením navrhovaných 

změn a doplnění  

§ 1  

 

 (1) Požadavky na minimální personální zabezpečení (dále jen „personální 

zabezpečení“)  

a) ambulantní péče jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce,  

b) jednodenní péče jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce,  

c) lůžkové péče jsou stanoveny v příloze č. 3 k této vyhlášce,  

d) lékárenské péče jsou stanoveny v příloze č. 4 k této vyhlášce,  

e) zdravotnické dopravní služby jsou stanoveny v příloze č. 5 k této vyhlášce,  

f) zdravotnické záchranné služby jsou stanoveny v příloze č. 6 k této vyhlášce,  

g) přepravy pacientů neodkladné péče jsou stanoveny v příloze č. 7 k této vyhlášce,  

h) domácí péče jsou stanoveny v příloze č. 8 k této vyhlášce., 

i) protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby jsou stanoveny v příloze č. 9 

k této vyhlášce. 

  

 (2) Touto vyhláškou nejsou dotčeny požadavky na personální zabezpečení zdravotních 

služeb stanovené jinými právními předpisy1).  

 

***  

 

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 99/2012 Sb. 

 

Požadavky na personální zabezpečení lůžkové péče  

 

Část II 

Zvláštní požadavky na personální zabezpečení lůžkové péče  

 

3. NÁSLEDNÁ LŮŽKOVÁ PÉČE 

 

3.4. Psychiatrie, sexuologie 

  

a) psychiatr, gerontopsychiatr nebo sexuolog 0,3 úvazku, 

b) lékař s odbornou způsobilostí 1,0 úvazku, z toho 0,3 s certifikátem14); úvazek lékaře s 

odbornou způsobilostí nebo úvazek lékaře s odbornou způsobilostí a s certifikátem14) může 

být v rozsahu 0,5 úvazku zajištěn rovněž klinickým psychologem, 

c) sestra pro péči v psychiatrii bez dohledu 1,0 úvazku, všeobecná sestra bez dohledu a 

všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent celkem 6,0 úvazku; úvazek všeobecné sestry 

nebo zdravotnického asistenta v rozsahu 1,0 úvazku může být zajištěn klinickým 

psychologem nebo adiktologem, přitom musí být vždy zajištěna přítomnost všeobecné 

sestry bez dohledu, 
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d) sanitář nebo ošetřovatel 5,0 úvazku; pokud je zajišťována ochranná léčba 7,0 úvazku, 

e) fyzioterapeut bez dohledu, ergoterapeut bez dohledu nebo jiný odborný pracovník - 

pracovní terapeut 0,3 úvazku a 

f) klinický psycholog 0,2 úvazku nebo psycholog ve zdravotnictví 0,2 úvazku, pokud je 

zajištěna dostupnost klinického psychologa; pokud je zajišťována ochranná léčba 0,5 

úvazku. 

  

 Personální zabezpečení zdravotní péče poskytované v pracovních dnech v době 

od 16.00 hodin do 7.00 hodin následujícího dne a dále v sobotu, v neděli a ve svátek17) je 

zajištěno zdravotnickými pracovníky uvedenými v části I bodu 11 písm. b) a c) a dále 

psychiatrem, gerontopsychiatrem, lékařem se zvláštní odbornou způsobilostí v návykových 

nemocech nebo sexuologem 

a) lékařem, a to  

1. psychiatrem, gerontopsychiatrem, lékařem se zvláštní odbornou způsobilostí 

v návykových nemocech nebo sexuologem, nebo  

2. lékařem s odbornou způsobilostí s certifikátem14), pokud je zajištěna fyzická 

přítomnost lékaře uvedeného v bodě 1 do 30 minut od vyžádání, a   

b) zdravotnickými pracovníky způsobilými k výkonu nelékařského zdravotnického 

povolání uvedenými v části I bodě 11 písm. c) této přílohy. 

 

*** 

 

 

 Příloha č. 9 k vyhlášce č. 99/2012 Sb.  

 

Požadavky na personální zabezpečení protialkoholní a protitoxikomanické 

záchytné služby 

 

Požadavky na personální zabezpečení protialkoholní a protitoxikomanické 

záchytné služby: 

a) lékař se specializovanou způsobilostí v oborech se společným základním kmenem 

anesteziologickým, dermatovenerologickým, gynekologicko-porodnickým, 

hygienicko-epidemiologickým, chirurgickým, interním, kardiochirurgickým, 

maxilofaciálněchirurgickým, neurochirurgickým, neurologickým, oftalmologickým, 

ortopedickým, otorinolaryngologickým, patologickým, pediatrickým, 

psychiatrickým, radiologickým, urologickým nebo všeobecné praktické lékařství – 

dostupnost; dostupností se pro účely této přílohy rozumí fyzická přítomnost lékaře 

při přijetí a propuštění pacienta, dostupnost rady a pomoci lékaře prostřednictvím 

telefonu nebo elektronicky nebo v případě vyžádání fyzická přítomnost lékaře 

na pracovišti do 20 minut od vyžádání, 

b) všeobecná sestra způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu nebo 

zdravotnický záchranář způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu a  

c) sanitář nebo ošetřovatel.  
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Poskytovatel protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby zajistí personální 

zabezpečení protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby zdravotnickými 

pracovníky jednotlivých odborností v počtu odpovídajícím místním podmínkám 

poskytování této zdravotní služby a požadavkům na její poskytování na náležité 

odborné úrovni.  
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