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IV. 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

 

 

1. Důvod předložení a cíle 

 

1.1 Název 

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 byl vypracován Ministerstvem zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) 

na základě zmocnění podle § 120 k provedení § 11 odst. 4 zákona č. 372/2011 Sb., 

o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

1.2 Definice problému 

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 o zdravotních službách a § 89a až 89e zákona 

č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Před účinností zákona č. 65/2017 Sb. byly některé podmínky poskytování zdravotních služeb 

v protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanici (dále jen „záchytná stanice“) upraveny 

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, který byl zákonem č. 65/2017 Sb. zrušen.  

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 zahrnuje vyšetření osoby za účelem 

zjištění, zda její umístění do záchytné stanice není vyloučeno ze zdravotních důvodů, pobyt 

v záchytné stanici a nezbytnou péči směřující k zabránění ohrožení zdraví bezprostředně 

souvisejícího s akutní intoxikací. Záchytná služba se poskytuje v záchytné stanici po dobu 

nezbytně nutnou, avšak kratší než 24 hodin.  

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, týkající se odborné, 

specializované, popřípadě zvláštní odborné způsobilosti zdravotnických pracovníků má 
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stanovit podle § 120 k provedení § 11 odst. 4 zákona o zdravotních službách ministerstvo 

vyhláškou.   

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

na minimální personální zabezpečení záchytné služby (dále jen „požadavky na personální 

zabezpečení záchytné služby“). 

Navrhovaná právní úprava je nezbytná pro zajištění kvality a bezpečí poskytované záchytné 

služby a sjednocení jejího personálního zabezpečení a pro rozhodování správních orgánů 

o udělení oprávnění k poskytování záchytné služby podle jednotných kritérií a následnou 

kontrolu a vynucování plnění požadavků na personální zabezpečení této zdravotní služby.   

V rámci navrhované právní úpravy se dále upřesňují požadavky na minimální personální 

zabezpečení následné lůžkové péče v oboru psychiatrie (dále jen „požadavky na personální 

zabezpečení následné lůžkové péče v oboru psychiatrie“) v pracovních dnech v době od 16.00 

hodin do 7.00 hodin následujícího dne a dále v sobotu, v neděli a ve svátek. Stávající právní 

úprava stanoví požadavek na zabezpečení této zdravotní péče také lékařem se specializovanou 

způsobilostí v jiném oboru než psychiatrie. Tento požadavek není v souladu s odbornými 

specifiky lůžkové péče v oboru psychiatrie a požadavkem na její poskytování na náležité 

odborné úrovni a ve svém důsledku ztěžuje její zabezpečení.  

Navrhovaná právní úprava rovněž reaguje na doporučení veřejné ochránkyně práv týkající se 

personálního zabezpečení záchytné služby, jak jsou uvedena ve Zprávě ze systematických 

návštěv protialkoholních záchytných stanic, kterou veřejná ochránkyně práv vydala v roce 

2014, a dále na rozsudek Evropského soudu pro lidská práva 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 v souvislosti s použitím omezovacích prostředků u stěžovatele na 

záchytné stanici. Ministerstvo určilo přijetí právní úpravy stanovící požadavky na personální 

zabezpečení záchytné služby jako jedno z obecných opatření, které bude realizováno v rámci 

výkonu předmětného rozsudku a jehož účelem bude mimo jiné minimalizace rizika, že se 

obdobné porušení uvedené úmluvy bude v budoucnu opakovat. 

 

1.3 Popis stávajícího právního stavu  

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 personální zabezpečení záchytné služby však doposud nejsou 

stanoveny. 

V důsledku chybějící právní úpravy požadavků na personální zabezpečení záchytné služby tak 

nelze v současné době zaručit stejnou kvalitu a bezpečí poskytované záchytné služby 

u jednotlivých poskytovatelů této zdravotní služby, jednotné personální zabezpečení záchytné 

služby a rozhodování správních orgánů o udělení oprávnění k poskytování záchytné služby a 

následnou kontrolu podle jednotných kritérií.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAPVHZDPY)



 

 

3 

 

Stávající právní úprava požadavků na personální zabezpečení následné lůžkové péče v oboru 

psychiatrie v pracovních dnech v době od 16.00 hodin do 7.00 hodin následujícího dne a dále 

v sobotu, v neděli a ve svátek stanoví v příloze číslo 3 části II bodě 3.4. v návaznosti na část I 

bod 11 písm. a) a b) uvedené přílohy požadavek na zabezpečení této zdravotní péče také 

lékařem se specializovanou způsobilostí v jiném oboru než psychiatrie. Tento požadavek není 

v souladu s odbornými specifiky lůžkové péče v oboru psychiatrie a požadavkem na její 

poskytování na náležité odborné úrovni a ve svém důsledku ztěžuje její zabezpečení.  

 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Navrhovanou právní úpravou budou dotčeni především poskytovatelé záchytné služby, kteří 

budou povinni zajistit splnění stanovených požadavků na personální zabezpečení záchytné 

služby, a dále kraje, které zajišťují záchytnou službu na svém území v rámci samostatné 

působnosti (§ 89a odst. 4 zákona č. 373/2011 Sb.) a poskytovatelé následné lůžkové péče 

v oboru psychiatrie.   

Další skupinou dotčených subjektů budou krajské úřady a další správní orgány, do jejichž 

působnosti náleží rozhodování o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb včetně 

záchytné služby a provádění kontroly dodržování podmínek stanovených pro poskytování 

zdravotních služeb.  

 

1.5 Popis cílového stavu 

Cílem je stanovit požadavky na personální zabezpečení záchytné služby v návaznosti 

na novou právní úpravu záchytné služby tak, aby odpovídaly účelu a povaze zdravotní péče 

poskytované v rámci záchytné služby, požadavku na zajištění kvality a bezpečí této zdravotní 

služby a rovněž reflektovaly poznatky o stávající praxi.  

Stanovené požadavky na personální zabezpečení záchytné služby rovněž povedou 

ke sjednocení jejího personálního zabezpečení a současně budou jednotnými kritérii 

pro rozhodování příslušných správních orgánů o udělení oprávnění k poskytování záchytné 

služby a následnou kontrolu dodržování podmínek stanovených pro poskytování této 

zdravotní služby.  

Dalším cílem je upřesnit požadavky na personální zabezpečení následné lůžkové péče v oboru 

psychiatrie v pracovních dnech v době od 16.00 hodin do 7.00 hodin následujícího dne a dále 

v sobotu, v neděli a ve svátek tak, aby tato péče byla poskytována lékařem se specializovanou 

způsobilostí v oboru psychiatrie, nebo v případě jejího zabezpečení lékařem s odbornou 

způsobilostí s certifikátem byla na pracovišti zajištěna přítomnost lékaře se specializovanou 

způsobilostí v oboru psychiatrie do 30 minut od vyžádání.  Ruší se stávající požadavek na 

zabezpečení uvedené zdravotní péče také lékařem se specializovanou způsobilostí v jiném 

oboru než psychiatrie.  

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAPVHZDPY)



 

 

4 

 

1.6 Zhodnocení rizika 

Ministerstvo odpovídá za náležitou právní úpravu v oboru své působnosti. Pokud nebudou 

stanoveny požadavky na personální zabezpečení záchytné služby, nebudou vytvořeny 

potřebné právní podmínky pro zajištění jednotného personálního zabezpečení této zdravotní 

služby, které je nezbytné pro zajištění její kvality a bezpečí. Tento stav by se negativně 

projevil rovněž v řízení o udělení oprávnění k poskytování záchytné služby a při provádění 

následné kontroly. Docházelo by k  nejednotné praxi správních orgánů a k neodůvodněným 

rozdílům v personálním zabezpečení záchytné služby u jednotlivých poskytovatelů této 

zdravotní služby.   

V případě, že nebudou upřesněny požadavky na personální zabezpečení následné lůžkové 

péče v oboru psychiatrie, jak je navrhováno, budou i nadále přetrvávat problémy 

při zabezpečení této zdravotní péče a rovněž i riziko, že nebude naplněn požadavek na její 

poskytování na náležité odborné úrovni.    

 

2. Návrh variant řešení 

 

Nulová varianta – nebudou stanoveny požadavky na personální zabezpečení záchytné služby 

a nebudou upřesněny požadavky na personální zabezpečení následné lůžkové péče v oboru 

psychiatrie  

Důsledkem této varianty by bylo zachování stávajícího stavu se všemi negativními důsledky 

uvedenými v bodě 1.3. 

 

Varianta I - stanovení požadavků na personální zabezpečení záchytné služby a upřesnění 

požadavků na personální zabezpečení následné lůžkové péče v oboru psychiatrie 

Tato varianta umožňuje řešení nedostatků stávajícího stavu uvedených v bodě 1.3 a dosažení 

cílů uvedených v bodě 1.5.  

V rámci této varianty budou  

- stanoveny požadavky na personální zabezpečení záchytné služby v návaznosti na novou 

právní úpravu záchytné služby tak, aby odpovídaly účelu a povaze zdravotní péče 

poskytované v rámci záchytné služby, požadavku na zajištění její kvality a bezpečí a 

rovněž reflektovaly poznatky o stávající praxi,   

- upřesněny požadavky na personální zabezpečení následné lůžkové péče v oboru 

psychiatrie v pracovních dnech v době od 16.00 hodin do 7.00 hodin následujícího dne a 

dále v sobotu, v neděli a ve svátek tak, aby tato péče byla poskytována lékařem se 

specializovanou způsobilostí v oboru psychiatrie, nebo v případě jejího zabezpečení 

lékařem s odbornou způsobilostí s certifikátem byla na pracovišti zajištěna přítomnost 

lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru psychiatrie do 30 minut od vyžádání. 

Jiná varianta věcného řešení tak nepřichází v úvahu a proto se nenavrhuje. 
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Tato varianta si vyžaduje doplnění požadavků na personální zabezpečení záchytné služby a 

upřesnění požadavků na personální zabezpečení následné lůžkové péče v oboru psychiatrie 

ve vyhlášce č. 99/2012 Sb.  

 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

 

Nulová varianta 

S touto variantou nejsou spojeny žádné náklady a přínosy.  

 

Varianta I 

Náklady 

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.  

Zvýšení nákladů na straně poskytovatelů zdravotních služeb se nepředpokládá ani 

u navrhovaného upřesnění požadavků na personální zabezpečení následné lůžkové péče 

v oboru psychiatrie. 

Přínosy 

Hlavní přínos této varianty spočívá v řešení nedostatků stávajícího stavu uvedených v bodě 

1.3 a dosažení cílů uvedených v bodě 1.5. 

Požadavky na personální zabezpečení záchytné služby vycházejí z dosavadních zkušeností 

s poskytováním zdravotních služeb v záchytných stanicích a z doporučení odborných 

společností a profesních organizací zdravotnických pracovníků. Tyto požadavky jsou 

stanoveny jako minimální tak, aby odpovídaly skutečným potřebám poskytování záchytné 

služby.   

Navrhované upřesnění požadavků na personální zabezpečení následné lůžkové péče v oboru 

psychiatrie je opatřením, které směřuje k naplnění obecného požadavku na poskytování 

zdravotních služeb na náležité odborné úrovni. 
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4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

 

Cílů uvedených v bodě 1.5 lze dosáhnout pouze prostřednictvím varianty I.  

Navrhovaná právní úprava nebude mít dopad na státní rozpočet. Rovněž se nepředpokládá 

významnější dopad na rozpočty územních samosprávných celků, v jejichž samostatné 

působnosti je záchytná služba zajišťována již v současné době.    

Navrhovaná právní úprava nebude mít negativní dopady na podnikatelské prostředí.  

Z hlediska potřeb osob, jimž bude záchytná služba nebo následná lůžkové péče v oboru 

psychiatrie poskytována, lze očekávat, že navrhovaná právní úprava bude mít pozitivní 

dopady. 

Navrhovaná právní úprava nebude mít dopad na životní prostředí.  

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.  

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

a rovněž se netýká zpracování osobních údajů.  

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. 

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

 

5.  Implementace doporučené varianty a vynucování 

Za implementaci právní úpravy budou odpovídat v rámci své působnosti ministerstvo, krajské 
úřady, které jsou příslušné k  rozhodování o udělení oprávnění k poskytování záchytné služby 
a ke kontrole plnění stanovených požadavků na personální zabezpečení této zdravotní služby 
a dále kraje, které zajišťují záchytnou službu na svém území.   

Poskytovatelé záchytné služby a poskytovatelé následné lůžkové péče v oboru psychiatrie 
budou povinni uvést personální zabezpečení jimi poskytovaných zdravotních služeb 
do souladu se stanovenými požadavky. Plnění této povinnosti lze vynucovat postupem podle 
zákona o zdravotních službách.  

Implementace právní úpravy nevyvolá u dotčených subjektů zvýšení administrativní zátěže.  

 

6. Přezkum účinnosti regulace 

 

Účinnost právní úpravy bude přezkoumávána ministerstvem ve spolupráci s kraji (krajskými 

úřady) a dalšími dotčenými subjekty. Při přezkoumávání účinnosti budou využity především 

poznatky získané krajskými úřady v rámci kontrolní činnosti vykonávané vůči 

poskytovatelům záchytné služby a poskytovatelům následné lůžkové péče v oboru 
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psychiatrie, informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR o činnosti 

poskytovatelů zdravotních služeb včetně poskytovatelů záchytné služby (každoroční sběr dat 

je součástí programu statistického zjišťování), informace od poskytovatelů záchytné služby a 

poskytovatelů následné lůžkové péče v oboru psychiatrie a dále informace od odborných 

lékařských společností a profesních organizací zdravotnických pracovníků. Tyto informace 

budou každoročně vyhodnocovány zejména se zaměřením na počet stížností pacientů, počet 

tzv. nežádoucích událostí a četnost použití omezovacích prostředků jako indikátorů kvality a 

bezpečí poskytované záchytné služby a následné lůžkové péče v oboru psychiatrie ve vztahu 

k personálnímu zabezpečení těchto zdravotních služeb. 

 

7. Konzultace a zdroje dat 

 

Požadavky na personální zabezpečení záchytné služby byly projednány s odbornými 

společnostmi sdruženými v České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (zejména 

se Společností pro návykové nemoci ČLS JEP a Psychiatrickou společností ČLS JEP), 

Českou asociací adiktologů, profesními organizacemi zdravotnických pracovníků a dalšími 

dotčenými subjekty.  

Navrhované upřesnění požadavků na personální zabezpečení následné lůžkové péče v oboru 

psychiatrie bylo projednáno také s poskytovateli této zdravotní péče.  

Při vypracování návrhu právní úpravy byly rovněž vzaty v úvahu připomínky uplatněné 

k návrhu v meziresortním připomínkovém řízení.  

 

8. Kontakt na zpracovatele RIA 

MUDr. Jiří Fexa – vedoucí OZD/1, Ministerstvo zdravotnictví, tel. +420 224972582 

JUDr. Martina Grofová – OZD/1, Ministerstvo zdravotnictví, tel. +420 224972586 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAPVHZDPY)
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