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VI. 

 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, 

ve znění vyhlášky č. 287/2013 Sb.    

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, 
ve znění vyhlášky č. 287/2013 Sb., byl předložen do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví (č.j. 17672/2017) dne 3.5.2017 

s termínem pro sdělení připomínek do 25.5.2017. Vyhodnocení připomínek, označených připomínkovými místy jako zásadní, je uvedeno v následující 

tabulce. 

 

 

Připomínkové 

místo 

Připomínka  Vypořádání  

 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

 

 

Obecně k návrhu 

 

Připomínáme, že ke stanovení minimálního personálního 
zabezpečení protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby je 

přistupováno mj. v reakci na rozsudek Evropského soudu pro lidská 

práva (dále jen „Soud“) ze dne 18. 10. 2012 ve věci č. 37679/08 
Bureš proti České republice, ve kterém Soud shledal porušení čl. 3 

Evropské úmluvy o lidských právech (dále jen „Úmluva“) 

v souvislosti s kurtováním stěžovatele na záchytné stanici. 
Ministerstvo zdravotnictví určilo přijetí právní úpravy stanovící 

minimální personální a materiální zabezpečení záchytných stanic 

 

Akceptováno  
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jako jedno z obecných opatření, které bude realizováno v rámci 

výkonu předmětného rozsudku Soudu a jehož účelem bude mj. 

minimalizace rizika, že se obdobné porušení Úmluvy bude 
v budoucnu opakovat. Česká republika se navíc k přijetí návrhu 

předkládané vyhlášky zavázala v akčním plánu k výkonu výše 

uvedeného rozsudku Soudu, na jehož plnění dohlíží Výbor ministrů 
Rady Evropy. Jelikož předkladatel v materiálu souvislost návrhu s 

případem Bureš proti ČR nikterak nezmiňuje, požadujeme 

informace o něm, alespoň v rozsahu uvedeném v této připomínce, 

doplnit do předkládací zprávy, odůvodnění a závěrečné zprávy 
RIA.  

 

Zásadní připomínka  

 

K příloze č. 9 

 

Jsme toho názoru, že navrhované nastavení minimálního 
personálního zabezpečení záchytných stanic – lékař (pouze 

dostupnost, tedy nikoli stálá přítomnost), všeobecná sestra a sanitář 

nebo ošetřovatel, čili stálá přítomnost dvou osob a občasná 
přítomnost třetí osoby – není dostatečné. Pacienti záchytných stanic 

jsou nezřídka agresivní, a proto je často nezbytné přistoupit u nich 

k použití omezovacího prostředku, ať již úchopu či intenzivnějšího 
prostředku, zejména kurtování. V takto nastaveném minimálním 

personálním standardu je nicméně v praxi aplikace omezovacích 

prostředků velmi obtížně realizovatelná, jak dokládá i Zpráva 

veřejné ochránkyně práv ze systematických návštěv záchytných 
stanic z roku 2014. Personál záchytné stanice v případě agresivity 

pacienta obvykle přivolává na pomoc policisty, přičemž do jejich 

příjezdu je situace na záchytné stanici velmi riziková, a to jak pro 
dotyčného pacienta, tak pro ostatní zachycené osoby i pro samotný 

personál. Z těchto důvodů požadujeme, aby předkladatel nastavil 

takové minimální personální zabezpečení, které (i) by obnášelo 
stálou přítomnost alespoň tří osob (např. jedné zdravotní sestry a 

alespoň dvou dalších ošetřovatelů či sanitářů) a (ii) by zároveň bylo 

vázáno na počet lůžek na dané záchytné stanici, neboť mezi 

 

Akceptováno částečně a vysvětleno 
 

Pro upřesnění požadavků na minimální personální zabezpečení 
záchytné služby byl na konci přílohy doplněn odstavec v tomto 

znění:  

 

„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.“. 

 
Požadavky na minimální personální zabezpečení záchytné služby 

jsou v návrhu stanoveny podle jednotlivých odborností 

zdravotnických pracovníků, jejichž prostřednictvím je tato 
zdravotní služba poskytována.  

Tím však není dotčena povinnost poskytovatele záchytné služby, 

aby zajistil poskytování záchytné služby podle konkrétních 
podmínek takovým počtem zdravotnických pracovníků, který bude 

odpovídat charakteru této zdravotní služby a požadavkům na její 

poskytování na náležité odborné úrovni, kvalitně a bezpečně.  
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ročními počty pacientů jednotlivých záchytných stanic jsou značné 

rozdíly (tento postup novelizovaná vyhláška již dnes používá pro 

jiný typ zdravotní služby, např. minimální personální zabezpečení 
lůžkové péče se odvíjí od skutečného počtu lůžek v daném zařízení 

– viz příloha č. 3 vyhlášky č. 99/2012 Sb.).  

 

Zásadní připomínka 

 

 

Způsob stanovení požadavků na minimální personální zabezpečení 

záchytné služby je obdobný jako v případě jednodenní péče (také 
její součástí je pobyt pacienta na lůžku po dobu kratší než 24 

hodin), kdy tyto požadavky rovněž nejsou vázány na počet lůžek.   

 
S ohledem na rozdílné podmínky jednotlivých poskytovatelů 

záchytné služby, které nelze dostatečně zobecnit, nelze objektivně 

stanovit závazný minimální počet zdravotnických pracovníků 

pro zabezpečení záchytné služby, a to ani v návaznosti na počet 
lůžek.   

 

Počet pracovníků závisí mimo jiné na:  
- režimu poskytování záchytné služby, tj. zda je poskytována 

v rámci nepřetržitého provozu či nikoli - zákon nevyžaduje, 

aby byla poskytována v nepřetržitém provozu, jak je tomu 
v případě lůžkové péče;  

- stavebně technickém řešení záchytné stanice a jejím vybavení, 

kdy například využití kamerového monitorování pokojů 

redukuje míru potřeby vizuální kontroly pacientů 
zdravotnickým personálem formou fyzické návštěvy pokojů či 

náhledu do pokojů;  

- zkušenostech zdravotnického personálu s poskytování 
zdravotní péče v rámci záchytné služby a na jeho erudici;  

- místní dostupnosti zdravotnického zařízení, kam jsou pacienti 

v případě potřeby překládání k návaznému zajištění další 
zdravotní péče – například horší časová a místní dostupnost 

zdravotnického zařízení v těchto případech zvyšuje nároky 

na výkon činnosti zdravotnického personálu do doby zajištění 

převozu pacienta;    
- regionálních specifikách osob umisťovaných do záchytných 

stanic (věk, zdravotní stav, typy zneužívaných návykových 

látek atd.).  
 

Rovněž nelze použít jako obecné kritérium pro stanovení 

minimálního počtu zdravotnických pracovníků záchytné stanice 
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(podle připomínky alespoň 3 osoby vždy přítomné na pracovišti 

záchytné stanice) zvládání agresivních pacientů. Je třeba vzít 

v úvahu typ agresivního jednání (verbální/fyzické, pasivní/aktivní, 
autoagresivní/heteroagresivní, plánované/neplánované atd.), míru 

jeho intenzity a nebezpečnosti, typ používaných deeskalačních 

technik a jejich efekt, typ a efekt návazně používaných 
omezovacích prostředků atd. Rovněž je třeba vzít v úvahu časovou 

dostupnosti policie v případě potřeby její součinnosti při zvládání 

agresivních pacientů a možnosti této součinnosti.   

 
Připomínka neobsahuje věcnou argumentaci na podporu tvrzení 

o nedostatečnosti navrhovaného minimálního personálního 

zabezpečení záchytné služby. V připomínce se odkazuje na Zprávu 
ze systematických návštěv protialkoholních záchytných stanic 

publikovanou veřejnou ochránkyní práv v roce 2014. Z hlediska 

argumentační síly této zprávy považujeme za nutné upozornit, 
že materiál vychází z návštěv 6 záchytných stanic, kdy v roce 2014 

bylo v provozu 17 záchytných stanic. 

 

  

 
Veřejná 

ochránkyně práv  

 

 

 
K příloze č. 9  

 

V roce 2014 jsem vydala souhrnnou zprávu ze systematických 
návštěv protialkoholních stanic (dále jen „zpráva“).1 Zpráva 

zobecňuje zjištění a doporučení ze šesti návštěv těchto zařízení. 

Vyplývá z ní2 mimo jiné požadavek na zajištění péče, bezpečnosti 
a včasnosti zásahu v případě agresivity či neklidu pacienta, včetně 

použití omezovacích prostředků v intencích zákona o zdravotních 

službách. Tohoto požadavku nelze dosáhnout jinak než zajištěním 

dostatečného počtu sloužícího personálu. 
 

Návrh (příloha č. 9) nestanoví minimální počet personálu, ani jeho 

násobky přímo úměrné počtu lůžek (na rozdíl od přílohy č. 3, která 
stanoví požadavky na personální zabezpečení lůžkové péče). 

Při stanovování minimálního personálního standardu je třeba 

 

Akceptováno částečně – veřejná ochránkyně práv trvá na 

připomínce  
 
Pro upřesnění požadavků na minimální personální zabezpečení 

záchytné služby byl na konci přílohy doplněn odstavec v tomto 

znění:  
 

„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.“.  
   

Požadavky na minimální personální zabezpečení záchytné služby 
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zohlednit i to, že se na záchytné stanici z důvodu odvrácení 

bezprostředního ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti pacienta 

nebo jiných osob používají omezovací prostředky více než v jiných 
zařízeních zdravotních služeb. Tato skutečnost musí být zohledněna 

při stanovení personálního standardu.  

 

Zásadní připomínka  

------------------------------------------------- 
1. Veřejný ochránce práv. Zpráva ze systematických návštěv 

protialkoholních záchytných stanic. Brno: © Kancelář veřejného ochránce 

práv,2014[cit.17.5.2017] 

https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ochrana_osob/ZARIZENI
/Zdravotnicka_zarizeni/Zachytne-stanice-2014.pdf  

2. Vizte kapitolu 6.1 a kapitolu 8. 

 

jsou v návrhu stanoveny podle jednotlivých odborností 

zdravotnických pracovníků, jejichž prostřednictvím je tato 

zdravotní služba poskytována.  
Tím však není dotčena povinnost poskytovatele záchytné služby, 

aby zajistil poskytování záchytné služby podle konkrétních 

podmínek takovým počtem zdravotnických pracovníků, který bude 
odpovídat charakteru této zdravotní služby a požadavkům na její 

poskytování na náležité odborné úrovni, kvalitně a bezpečně.  

 

Způsob stanovení požadavků na minimální personální zabezpečení 
záchytné služby je obdobný jako v případě jednodenní péče (také 

její součástí je pobyt pacienta na lůžku po dobu kratší než 24 

hodin), kdy tyto požadavky rovněž nejsou vázány na počet lůžek.   
 

S ohledem na rozdílné podmínky jednotlivých poskytovatelů 

záchytné služby, které nelze dostatečně zobecnit, nelze objektivně 
stanovit závazný minimální počet zdravotnických pracovníků 

pro zabezpečení záchytné služby, a to ani v návaznosti na počet 

lůžek.   

 
Počet pracovníků závisí mimo jiné na:  

- režimu poskytování záchytné služby, tj. zda je poskytována 

v rámci nepřetržitého provozu či nikoli - zákon nevyžaduje, 
aby byla poskytována v nepřetržitém provozu, jak je tomu 

v případě lůžkové péče;  

- stavebně technickém řešení záchytné stanice a jejím vybavení, 
kdy například využití kamerového monitorování pokojů 

redukuje míru potřeby vizuální kontroly pacientů 

zdravotnickým personálem formou fyzické návštěvy pokojů či 

náhledu do pokojů;  
- zkušenostech zdravotnického personálu s poskytování 

zdravotní péče v rámci záchytné služby a na jeho erudici;  

- místní dostupnosti zdravotnického zařízení, kam jsou pacienti 
v případě potřeby překládání k návaznému zajištění další 

zdravotní péče – například horší časová a místní dostupnost 

zdravotnického zařízení v těchto případech zvyšuje nároky 
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na výkon činnosti zdravotnického personálu do doby zajištění 

převozu pacienta;    

- regionálních specifikách osob umisťovaných do záchytných 
stanic (věk, zdravotní stav, typy zneužívaných návykových 

látek atd.).  

 
Rovněž nelze použít jako obecné kritérium pro stanovení 

minimálního počtu zdravotnických pracovníků záchytné stanice 

(podle připomínky alespoň 3 osoby vždy přítomné na pracovišti 

záchytné stanice) zvládání agresivních pacientů. Je třeba vzít 
v úvahu typ agresivního jednání (verbální/fyzické, pasivní/aktivní, 

autoagresivní/heteroagresivní, plánované/neplánované atd.), míru 

jeho intenzity a nebezpečnosti, typ používaných deeskalačních 
technik a jejich efekt, typ a efekt návazně používaných 

omezovacích prostředků atd. Rovněž je třeba vzít v úvahu časovou 

dostupnosti policie v případě potřeby její součinnosti při zvládání 
agresivních pacientů a možnosti této součinnosti.   

 

  

 

Karlovarský kraj  

 

 
V příloze č. 3 lůžková péče bod 3. Následná lůžková péče 3.6 

Lázeňská léčebně rehabilitační péče – změnit písm. f)  

Důvodem změny spojky „a“ na „nebo“ je skutečnost dát 
poskytovateli možnost, aby prostřednictvím rehabilitačního lékaře 

zhodnotil, zda potřebuje při poskytování lázeňské léčebně 

rehabilitační péči ergoterapeuta. 

 
Návrh nového znění: 

Příloha č. 3 bod 3. Následná lůžková péče - 3.6 Lázeňská léčebně 

rehabilitační péče – změnit písm. f) takto:  
f) fyzioterapeut nebo ergoterapeut minimálně 3,0 úvazku, z toho 

0,2 fyzioterapeut bez odborného dohledu; z toho 1,0 úvazku může 

zajišťovat všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent.  
 

Zásadní připomínka 

 

Neakceptováno – kraj trvá na připomínce 
 

Připomínka je nad rámec návrhu novely vyhlášky. Cílem návrhu 

není revize stávající právní úpravy, ke které v současné době nemá 
Ministerstvo zdravotnictví potřebné kvalifikované analýzy, ale 

stanovení požadavků na minimální personální zabezpečení 

záchytné služby v návaznosti na novou právní úpravu této 
zdravotní služby, která již nabyla účinnosti dnem 31. května 2017.   
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V příloze č. 8 domácí péče  
- doplnit bod 4. specializovaná paliativní péče  

Důvodem doplnění je potřeba zajištění této „mobilní hospicové 

péče“ kdy v současnosti stanovené požadavky pilotním programem 
MSPP jsou tvrdší, než požadavky stanovené na poskytovatele 

dlouhodobé lůžkové péče pokud poskytují paliativní péči viz 

příloha č. 3 lůžková  péče – 4. Dlouhodobá lůžková péče bod 4.5 

což se nám jeví jako neadekvátní. 
 

Návrh nového znění: 

Příloha č. 8 bod 4. specializovaná paliativní péče 
a) lékař se specializovanou způsobilostí v oboru, který má základní 

kmen interní, neurologický, chirurgický, ortopedický, urologický, 

anesteziologický, všeobecné praktické lékařství, 

otorinolaryngologický, oftalmologický, lékař se zvláštní odbornou 
způsobilostí v oboru paliativní medicína, lékař se zvláštní odbornou 

způsobilostí v oboru medicína dlouhodobé péče nebo algeziolog 0,2 

úvazku, 
b) lékař s odbornou způsobilostí a s certifikátem o absolvování 

základního kmene 0,8 úvazku, 

c) všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí bez dohledu 0,5 
úvazku, 

d) lékař se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru paliativní 

medicína, lékař se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru medicína 

dlouhodobé péče nebo algeziolog – dostupnost, 
e) klinický psycholog – dostupnost. 

  

Požadavky jsou stanovené na zajištění zdravotní péče o 12 
pacientů.  

 

Zásadní připomínka 

 

Neakceptováno - kraj trvá na připomínce  

 
Připomínka je nad rámec návrhu novely vyhlášky. Cílem návrhu 

není revize stávající právní úpravy, ke které v současné době nemá 

Ministerstvo zdravotnictví potřebné kvalifikované analýzy, ale 
stanovení požadavků na minimální personální zabezpečení 

záchytné služby v návaznosti na novou právní úpravu této 

zdravotní služby, která již nabyla účinnosti dnem 31. května 2017.  

 
Rovněž nelze měnit požadavky na personální zabezpečení 

paliativní péče pouze na základě probíhajícího pilotního programu, 

kdy ještě nejsou k dispozici potřebné informace.   
 

  

 
V příloze č. 9 protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby 

písm. a) změnit 
Lékař s odbornou způsobilostí a s certifikátem o absolvování 

 

Neakceptováno - kraj trvá na připomínce  

 

Záchytná služba je poskytována osobě, která pod vlivem alkoholu 
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základního kmene je dle poskytovatelů této péče již dostatečně 

připraven a má i dostatek kompetencí k posouzení zdravotního 

stavu podnapilé osoby a dále je potřeba brát zřetel na personální 
možnosti poskytovatelů zdravotních služeb. 

 

Návrh nového znění: 
Příloha č. 9 písm. a) lékař s odbornou způsobilostí a s certifikátem 

o absolvování základního kmene anesteziologickým, 

dermatovenerologickým, gynekologicko-porodnickým, hygienicko-

epidemiologickým, chirurgickým, interním, kardiochirurgickým, 
maxilofaciálněchirurgickým, neurochirurgickým, neurologickým, 

oftalmologickým, ortopedickým, otorinolaryngologickým, 

patologickým, pediatrickým, psychiatrickým, radiologickým, 
urologickým nebo všeobecné praktické lékařství. 

 

Zásadní připomínka 

 

nebo jiné návykové látky nekontroluje své chování a tím mimo 

jiné bezprostředně ohrožuje sebe nebo jinou osobu. Takové osobě 

je poskytnuta nezbytná péče směřující k zabránění ohrožení zdraví 
bezprostředně souvisejícího s akutní intoxikací. 

 

Požadavek na specializovanou způsobilost lékaře je stanoven 
v návaznosti na účel a povahu záchytné služby a na zdravotní péči 

poskytovanou v jejím rámci s cílem zabezpečit poskytování této 

zdravotní služby na náležité odborné úrovni a kvalitně a bezpečně. 

 
Osobu do záchytné stanice lze umístit pouze se souhlasem lékaře, 

který odpovídá za to, že jsou splněny zákonné podmínky pro její 

umístění do záchytné stanice. Mimo jiné musí být posouzeno, zda 
umístění osoby do záchytné stanice nebrání její zdravotní stav, tj. 

zda se nejedná o osobu ohroženou na životě selháním základních 

životních funkcí, v bezvědomí, s neošetřeným zraněním, 
s masivním krvácením nebo osobu jevící známky onemocnění 

bezprostředně vyžadující péči, kterou nelze poskytnout v záchytné 

stanici.  

     
Z výše uvedených důvodů je nezbytné, aby zdravotní péči v rámci 

záchytné služby poskytoval lékař se specializovanou způsobilostí, 

který je oprávněn k samostatnému výkonu povolání, 
tj. k samostatnému výkonu činností bez odborného dozoru nebo 

odborného dohledu, a to na základě vlastního zhodnocení a 

posouzení zdravotního stavu pacienta a s tím souvisejících 
okolností.  

 

Lékař s odbornou způsobilostí a certifikátem o absolvování 

základního kmene - jak se navrhuje v připomínce - vykonává 
činnosti lékaře pod odborným dohledem lékaře se specializovanou 

způsobilostí, u kterého je vyžadována (v rámci výkonu dohledu) 

nepřetržitá telefonická dostupnost a fyzická dosažitelnost 
zdravotnického zařízení (v tomto případě záchytné stanice), ve 

kterém vykonává činnost lékař s odbornou způsobilostí, do 30 

minut (viz zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a 
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uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti 

k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a 

farmaceuta, ve znění účinném od 1. 7. 2017). 
 

Lékař, který vykonává odborný dohled, by v tomto případě také 

musel být v základním pracovněprávním vztahu k poskytovateli 
záchytné služby, nebo by musel být poskytovatelem záchytné 

služby, v jehož zdravotnickém zařízení k výkonu činností lékaře 

s odbornou způsobilostí dochází.  

 
Navrhovaná změna požadavků na způsobilost lékaře, jak je 

uvedena v připomínce, by ve svém důsledku vedla ke zvýšení 

požadavků na minimální personální zabezpečení záchytné služby.  

 

 
V příloze č. 9 protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby 
písm. b) doplnit „nebo zdravotnický záchranář“  

I zdravotnický záchranář může poskytovat tento typ péče – 

prostupnost obory a dalším důvodem je personální možnosti 
poskytovatelů. 

 

Návrh nového znění: 

Příloha č. 9 písm. b) všeobecná sestra způsobilá k výkonu povolání 
bez odborného dohledu nebo zdravotnický záchranář. 

 

Zásadní připomínka  

 

 

Akceptováno    

 
V souladu s podmínkami odborné způsobilosti k výkonu povolání 

zdravotnického záchranáře byl do písmene b) doplněn 

zdravotnický záchranář jako alternativa k požadavku na personální 
zabezpečení záchytné služby všeobecnou sestrou.  

 

Upravené znění písmene b):  
 

„b) všeobecná sestra způsobilá k výkonu povolání bez odborného 

dohledu nebo zdravotnický záchranář způsobilý k výkonu 

povolání bez odborného dohledu“.   
 

Odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotnického 

záchranáře je (stejně jako u povolání všeobecné sestry) adekvátní 
účelu a povaze zdravotní péče poskytované v rámci záchytné 

služby. 

 

 
V příloze č. 9 protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby 

písm. c) doplnit „nebo řidič vozidla zdravotnické záchranné služby“ 

 

Neakceptováno - kraj trvá na připomínce  
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Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby má dostatečnou 

kvalifikaci, aby mohl poskytovat tento typ péče – prostupnost 

obory a dalším důvodem je personální možnosti poskytovatelů. 
 

Návrh nového znění: 

Příloha č. 9 písm. c) sanitář nebo ošetřovatel nebo řidič vozidla 
zdravotnické záchranné služby.  

 

Zásadní připomínka 

 

Za výkon povolání řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby 

se považuje činnost v rámci přednemocniční neodkladné péče, 

zdravotnické dopravní služby a přepravy pacientů neodkladné 
péče, kdy se pod odborným dohledem podílí na poskytování 

zdravotní péče na úseku neodkladné péče - viz § 35 odst. 2 zákona 

č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti 
k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu 

činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských 

zdravotnických povoláních). 
 

Citovaná právní úprava neumožňuje výkon povolání řidiče vozidla 

zdravotnické záchranné služby v rámci záchytné služby, neboť 
na poskytování zdravotní péče v rámci záchytné služby nelze 

nahlížet jako na „přednemocniční péči“.   

 

  

 

Královéhradecký 

kraj 

  

 

K příloze č. 9 

 

Dostupnost lékaře do 20 minut od vyžádání se nám jeví 
problematickým. V případě potřeby rychlého zdravotnického 

ošetření bude zatěžována ZZS, neboť ne vždy je toto zařízení 

umístěno v areálu nemocnice.  
Pokud má být zajištěna zdravotní péče v případě protialkoholní a 

protitoxikomanické záchytné stanice a má být poskytovateli 

uděleno oprávnění k poskytování zdravotních služeb, pak se nám 
jeví nezbytnost přítomnosti lékaře na pracovišti.  

 

Zásadní připomínka 

 

 

Neakceptováno – vysvětleno   

 

V současné době je v provozu 18 záchytných stanic. Z toho počtu 
se 11 záchytných stanic nachází přímo v areálu nebo v těsné 

návaznosti na areál poskytovatele lůžkové péče (areál nemocnice), 

2 záchytné stanice přímo v sídle či oblastním středisku 
poskytovatele zdravotnické záchranné služby a 1 záchytná stanice 

přímo v areálu poskytovatele ambulantní péče (areál polikliniky). 

Pouze 4 záchytné stanice nemají přímou místní návaznost na jiné 
zdravotnické zařízení.  

 

Stanovený požadavek na dostupnost lékaře (fyzickou přítomnost) 

na pracovišti záchytné stanice v případě vyžádání do 20 minut 
od vyžádání je ekvivalentní požadavku na dojezdovou dobu 

výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby, která je rovněž 

20 minut. V případě příjmu či propuštění pacienta se vždy vyžádá 
fyzická přítomnost lékaře.  
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Nelze souhlasit s tvrzením, že případná potřeba „rychlého 

zdravotnického ošetření“ bude klást zvýšené kapacitní požadavky 

na místně příslušné poskytovatele zdravotnické záchranné služby. 
 

Zdravotnická záchranná služba je zdravotní službou, v jejímž 

rámci je poskytována přednemocniční neodkladná péče osobám 
se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života.  

 

Do záchytné stanice však nelze umístit osobu ohroženou na životě 

selháním základních životních funkcí, v bezvědomí, s neošetřeným 
zraněním, s masivním krvácením nebo osobu jevící známky 

onemocnění bezprostředně vyžadující péči, kterou nelze 

poskytnout v záchytné stanici.  
 

Z uvedeného je zřejmé, že do záchytné stanice nelze umístit osobu 

se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života 
nebo osobu, u které lze vznik takového stavu důvodně 

předpokládat.   

 

 
K příloze č. 9 

 

Není zřejmé, na jakou kapacitu je definováno minimální personální 
zabezpečení. Žádáme o jednoznačné vyjádření počtu nelékařského 

personálu k počtu lůžek, na kterých jsou přijati pacienti. 

Nejednoznačnost je problematická při řešení stížností, podnětů a 

kontrol v rámci přenesené působnosti.  
 

Zásadní připomínka 

 

 

Akceptováno částečně a vysvětleno 
 

Pro upřesnění požadavků na minimální personální zabezpečení 
záchytné služby byl na konci přílohy doplněn odstavec v tomto 

znění:  

 

„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.“.  

   
Požadavky na minimální personální zabezpečení záchytné služby 

jsou v návrhu stanoveny podle jednotlivých odborností 

zdravotnických pracovníků, jejichž prostřednictvím je tato 
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zdravotní služba poskytována.  

Tím však není dotčena povinnost poskytovatele záchytné služby, 

aby zajistil poskytování záchytné služby podle konkrétních 
podmínek takovým počtem zdravotnických pracovníků, který bude 

odpovídat charakteru této zdravotní služby a požadavkům na její 

poskytování na náležité odborné úrovni, kvalitně a bezpečně.  
 

Způsob stanovení požadavků na minimální personální zabezpečení 

záchytné služby je obdobný jako v případě jednodenní péče (také 

její součástí je pobyt pacienta na lůžku po dobu kratší než 24 
hodin), kdy tyto požadavky rovněž nejsou vázány na počet lůžek.   

 

S ohledem na rozdílné podmínky jednotlivých poskytovatelů 
záchytné služby, které nelze dostatečně zobecnit, nelze objektivně 

stanovit závazný minimální počet zdravotnických pracovníků 

pro zabezpečení záchytné služby, a to ani v návaznosti na počet 
lůžek.   

 

Počet pracovníků závisí mimo jiné na:  

- režimu poskytování záchytné služby, tj. zda je poskytována 
v rámci nepřetržitého provozu či nikoli - zákon nevyžaduje, 

aby byla poskytována v nepřetržitém provozu, jak je tomu 

v případě lůžkové péče;  
- stavebně technickém řešení záchytné stanice a jejím vybavení, 

kdy například využití kamerového monitorování pokojů 

redukuje míru potřeby vizuální kontroly pacientů 
zdravotnickým personálem formou fyzické návštěvy pokojů či 

náhledu do pokojů;  

- zkušenostech zdravotnického personálu s poskytování 

zdravotní péče v rámci záchytné služby a na jeho erudici;  
- místní dostupnosti zdravotnického zařízení, kam jsou pacienti 

v případě potřeby překládání k návaznému zajištění další 

zdravotní péče – například horší časová a místní dostupnost 
zdravotnického zařízení v těchto případech zvyšuje nároky 

na výkon činnosti zdravotnického personálu do doby zajištění 

převozu pacienta;    
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- regionálních specifikách osob umisťovaných do záchytných 

stanic (věk, zdravotní stav, typy zneužívaných návykových 

látek atd.).  
 

Rovněž nelze použít jako obecné kritérium pro stanovení 

minimálního počtu zdravotnických pracovníků záchytné stanice 
(podle připomínky alespoň 3 osoby vždy přítomné na pracovišti 

záchytné stanice) zvládání agresivních pacientů. Je třeba vzít 

v úvahu typ agresivního jednání (verbální/fyzické, pasivní/aktivní, 

autoagresivní/heteroagresivní, plánované/neplánované atd.), míru 
jeho intenzity a nebezpečnosti, typ používaných deeskalačních 

technik a jejich efekt, typ a efekt návazně používaných 

omezovacích prostředků atd. Rovněž je třeba vzít v úvahu časovou 
dostupnosti policie v případě potřeby její součinnosti při zvládání 

agresivních pacientů a možnosti této součinnosti.   

  

 
Středočeský kraj 

 

 
K příloze č. 9  

 

V bodu 4 Obecné části Odůvodnění se uvádí: „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“. 
 

Platné znění v příloze č. 9 k vyhlášce č. 99/2012 Sb. stanoví 

požadavek mít v týmu vedle lékaře specialisty a sanitáře nebo 
ošetřovatele také všeobecnou sestru způsobilou k výkonu povolání 

bez odborného dohledu. 

 

Navrhovaná právní úprava bude mít zcela jistě finanční dopad jak 
na poskytovatele, tak na zřizovatele záchytné stanice. V případě, že 

jeden z požadavků, uvedených v příloze č. 9 k vyhlášce č. 99/2012 

Sb., je přítomnost všeobecné sestry způsobilé k výkonu povolání 
bez odborného dohledu, lze očekávat rapidní nárůst nákladů (dosud 

postačila přítomnost sanitáře – ošetřovatele a dostupnost lékaře). 

 

Akceptováno částečně – kraj trvá na připomínce 

 

Dle informací Ministerstva zdravotnictví je v současné době 

všeobecná sestra způsobilá k výkonu povolání bez odborného 
dohledu součástí personálního zabezpečení zdravotních služeb 

většiny (přes 90 %) stávajících poskytovatelů záchytné služby.  

 
K připomínce bylo přihlédnuto a v souladu s podmínkami odborné 

způsobilosti k výkonu povolání zdravotnického záchranáře byl do 

písmene b) doplněn zdravotnický záchranář jako alternativa 
k požadavku na personální zabezpečení záchytné služby 

všeobecnou sestrou.  

 

Upravené znění písmene b):  
 

„b) všeobecná sestra způsobilá k výkonu povolání bez odborného 

dohledu nebo zdravotnický záchranář způsobilý k výkonu 

povolání bez odborného dohledu“. 
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Podle standardní provozní doby záchytné stanice bude nutné 

zajištění provozu ne jednou, ale několika zdravotními sestrami tak, 

aby bylo možné zajistit směnný provoz. 
 

Požadavek na přítomnost všeobecné sestry způsobilé k výkonu 

povolání bez odborného dohledu je z hlediska současné situace ve 
zdravotnictví nesplnitelný. V době, kdy je kritický nedostatek 

těchto sester v lůžkových zařízeních, jak akutní, tak dlouhodobé a 

následné péči, nelze předpokládat, že poskytovatel záchytné stanice 

bude schopen novelizovanou vyhlášku splnit. Uzákoněním tohoto 
požadavku reálně hrozí uzavření většiny záchytných stanic, které 

nebudou schopné personální vyhlášku naplnit. 

 

Zásadní připomínka 

Odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotnického 

záchranáře je (stejně jako u povolání všeobecné sestry) adekvátní 

účelu a povaze zdravotní péče poskytované v rámci záchytné 
služby. 

 

V připomínce nejsou uvedeny konkrétní finanční dopady, které by 
měly být vyvolány navrhovanou právní úpravou.   

Rovněž ani ostatní kraje takové dopady neuvedly.     

 

 

 

  

 

Českomoravská 
konfederace 

odborových svazů 

 

Obecně k návrhu 
 

Českomoravská konfederace odborových svazů spolu s Odborovým 

svazem zdravotnictví a sociální péče ČR od samého počátku vítala 

a oceňovala snahu ministerstva zdravotnictví o vytvoření 
personálních standardů, po kterých byla společenská poptávka již 

mnoho let.  

 
Českomoravská konfederace odborových svazů vždy požadovala, 

aby nebyla dotčena kvalita poskytované zdravotní péče a aby byly 

limity nastaveny tak, aby nedocházelo ke snižování počtu 
zdravotnického personálu. Proto také od počátku prací na tomto 

předpise jsme upozorňovali na potřebu zachování stávající kvality 

zdravotní péče (zdravotních služeb), i na potřebu jejího postupného 

zvyšování. K tomu je ovšem nezbytný dostatečný počet 
zaměstnanců - zejména na lůžkových odděleních, stanovený nikoli 

podle sazebníku výkonů, jako standardů minimálních, ale podle 

počtu, stavu a diagnóz pacientů, které budou nastaveny jako 
optimální. Tento požadavek odpovídá zásadním studiím, 

založeným na vzorcích výpočtu uplatňovaných v zemích Evropy, 

 

Neakceptováno – ČMKOS trvá na připomínce  
 

Připomínka je nad rámec návrhu novely vyhlášky. Cílem návrhu 

není revize stávající právní úpravy, ke které v současné době nemá 

Ministerstvo zdravotnictví potřebné kvalifikované analýzy, ale 
stanovení požadavků na minimální personální zabezpečení 

záchytné služby v návaznosti na novou právní úpravu této 

zdravotní služby, která již nabyla účinnosti dnem 31. května 2017. 
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aby nedocházelo ke snižování dostupnosti a kvality péče.  

 

Praxe bohužel potvrdila obavy expertů a tam, kde na základě 
vyhlášky ve znění prosazeném ministerstvem zdravotnictví, 

proběhlo snížení počtu personálu, zhoršila se kvalita zdravotní péče 

a mnoho pracovišť i celých zdravotnických zařízení bylo 
zredukováno a zdravotní péče přestala být v některých oborech 

poskytována. Nepřímo, přes počet zdravotnických pracovníků je 

tak postupně plněn reformní cíl pravicových vlád podstatně snížit 

počet zdravotnických zařízení, zejm. nemocnic. 
 

Českomoravská konfederace odborových svazů považovala vždy za 

nepřípustné, aby právní úprava zlegalizovala praxi, kdy mimo 
běžnou pracovní dobu není nemocným dostupný dostatečný počet 

kvalifikovaného personálu, neboť tato praxe je nesprávná a 

nezajišťuje kvalitní péči.  
 

Z těch všech důvodů uplatňujeme, byť nad rámec předložené 

novely, znovu požadavek na přepočítání personálních standardů 

tak, aby byly sledovány podle fyzického počtu zaměstnanců, a to 
v jednotlivých směnách během 24 hodin. Požadujeme, aby 

vyhláška stanovila nikoli minimální počty, ale počty optimální 

(např. přepočítáváni zdravotnických pracovníků vykonávajících 
nelékařské zdravotnické povolání v době tzv. ústavní pohotovostní 

služby, v pracovní dny od 16 do 7 hodin následujícího dne a 

v sobotu, neděli a ve svátek). Poskytování zdravotní péče na 
akutních lůžkách by nemělo být omezováno ve vazbě na to, zda se 

jedná o běžnou pracovní dobu nebo dobu mimo ni. Zdravotní stav 

pacientů, jakož i potřeba poskytování zdravotní péče nejsou závislé 

na čase a denní době.  
 

Zásadní připomínka   

V Praze dne 13. července 2017 

Vypracoval:  JUDr. Marian Priščák  
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