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VI. 

 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení 

a kontaktních pracovišť domácí péče   

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních 
pracovišť domácí péče, byl předložen do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví (č.j. 17673/2017) 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 technického a věcného 

vybavení protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice 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 jako jedno z obecných opatření, které bude 

realizováno v rámci výkonu předmětného rozsudku Soudu a jehož 

 

Akceptováno  
 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAPCF2CQM)



2 
 

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 bodu 1 

 

Požadujeme, aby předkladatel pro zajištění bezpečnosti na 

záchytných stanicích stanovil jako povinnou součást základních 
provozních prostorů záchytných stanic odlukovou místnost pro 

dočasnou separaci agresivních pacientů. Důvodem je především 

ochrana pacientů i personálu záchytných stanic před agresivními 
osobami. Toto opatření zároveň umožní také důstojné použití 

omezovacích prostředků, bude-li nezbytné k tomuto kroku 

přistoupit, kdy omezovaná osoba nebude vystavena v této 
nepříjemné situaci přítomnosti ostatních zachycených osob.  

 

Zásadní připomínka 

 

 

Akceptováno  

 

Do bodu 1 bylo vloženo nové písmeno b) v tomto znění:  

 
„b) izolační místnost pro dočasné umístění pacientů,“.  

 

Upravené znění bodu 1: 
 

1. Základní provozní prostory protialkoholní a 

protitoxikomanické záchytné stanice jsou:  
a) pokoje pro pacienty,  

b) izolační místnost pro dočasné umístění pacientů, 

c) vyšetřovna,  

d) pracoviště sester,  
e) pracoviště zdravotnických pracovníků a jiných odborných 

pracovníků, pokud je zřízeno,  

f) WC pro pacienty,  
g) koupelna pro pacienty,  

h) šatna pro pacienty.  

 
Za bod 3 byl vložen nový bod 4 v tomto znění:  

 

„4. Izolační místnost pro dočasné umístění pacientů musí 
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splňovat požadavky na vybavení pokoje pro pacienty 

uvedené v bodě 3 této přílohy.“.  

 

 

K příloze č. 9 bodu 7 

 
Požadujeme, aby předkladatel stanovil povinnost vizuálně oddělit 

WC pro pacienty od zbylého prostoru pokoje. Jak dokládá Zpráva 

veřejné ochránkyně práv ze systematických návštěv záchytných 

stanic z roku 2014, v praxi jsou toalety na záchytných stanicích 
součástí pokoje a nejsou nijak vizuálně odděleny ani od zbytku 

pokoje, ani od vchodových dveří, v nichž je průzor na chodbu, 

případně jsou z chodby přímo viditelné, je-li v pokoji místo dveří 
toliko mříž, přičemž jsou navíc toalety monitorovány kamerovým 

systémem. Bezpečnost lze přitom adekvátně zajistit i při vizuálním 

oddělení toalet, jak dokládají příklady vězeňských zařízení, 

psychiatrických nemocnic či policejních cel. Takto významný 
zásah do soukromí a důstojnosti zachycených osob proto není 

nezbytný a měl by být odstraněn.  

 

Zásadní připomínka 

 

 

Akceptováno  

 
Upravené znění dosavadního bodu 7:  

 

7. WC pro pacienty, pokud není součástí pokoje pro pacienty, 

se zřizuje odděleně pro muže a ženy. Je-li WC pro pacienty 

součástí pokoje pro pacienty, musí být odděleno 

od zbývajícího prostoru pokoje alespoň neprůhlednou 

zástěnou pevně spojenou s podlahou nebo zdivem.  
 

Co se týče namítané možnosti přímé vizuální kontroly pacienta 

při používání WC je dle našeho názoru nezbytné vzít v úvahu 

charakter poskytovaných zdravotních služeb a stav pacientů, 
kteří pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky nekontrolují 

své chování a tím bezprostředně ohrožují sebe nebo jinou osobu. 

I v těchto případech musí být zajištěna bezpečnost pacienta 
samotného i dalších osob a zdravotnického personálu.  

  

 
Ministerstvo 

průmyslu a obchodu 

 
K příloze č. 9 bodu 2 písm. a) a d) a bodu 12 písm. h)   
 

U uvedených bodů jsou uvedeny odkazy na poznámky pod čarou, 

ale návrh novely vyhlášky žádné poznámky pod čarou neobsahuje. 

Požadujeme prověřit a buď odkazy odstranit anebo poznámky 
pod čarou doplnit.  

 

Zásadní připomínka 
 

 

Neakceptováno 

 

Text poznámky pod čarou č. 4 – odkaz na nařízení vlády 
č. 361/2007 Sb. a text poznámky pod čarou č. 5 – odkaz na zákon 

č. 167/1998 Sb. jsou již uvedeny v příloze č. 2. Z tohoto důvodu 

se text uvedených poznámek pod čarou v nové příloze č. 9 znovu 
neuvádí (viz Legislativní pravidla vlády).   
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Veřejná ochránkyně 

práv  

K příloze č. 9 - zvláštní místnost pro oddělené umístění 

agresivního pacienta 

 
Návrh nezařazuje mezi základní provozní prostory záchytných 

stanic zvláštní místnost pro umístění agresivního pacienta 

odděleně od ostatních osob. Pokud totiž není možné agresivního 
pacienta umístit samostatně, jeho pobyt v mnohalůžkové místnosti 

mezi ostatními zvyšuje napětí i bezpečnostní rizika. Pakliže je 

pacient kurtován v přítomnosti jiných pacientů, nachází se 

ve vysoce zranitelném postavení, neboť je mnohdy ponechán bez 
přímého a nepřetržitého dohledu personálu. S ohledem 

na bezpečnost pacienta, ostatních pacientů a personálu je existence 

zvláštní místnosti pro oddělené umístění agresivního pacienta 
žádoucí (kapitola 6.2 a 7.8 zprávy). 

 

Zásadní připomínka 
 

Akceptováno  

 

Do bodu 1 bylo vloženo nové písmeno b) v tomto znění:  
 

„b) izolační místnost pro dočasné umístění pacientů,“.  

 
Upravené znění bodu 1: 

 

1. Základní provozní prostory protialkoholní a 

protitoxikomanické záchytné stanice jsou:  
a) pokoje pro pacienty,  

b) izolační místnost pro dočasné umístění pacientů, 

c) vyšetřovna,  
d) pracoviště sester,  

e) pracoviště zdravotnických pracovníků a jiných odborných 

pracovníků, pokud je zřízeno,  
f) WC pro pacienty,  

g) koupelna pro pacienty,  

h) šatna pro pacienty.  

 
Za bod 3 byl vložen nový bod 4 v tomto znění:  

„4. Izolační místnost pro dočasné umístění pacientů musí 

splňovat požadavky na vybavení pokoje pro pacienty 
uvedené v bodě 3 této přílohy.“.  

 

K příloze č. 9 - signalizační zařízení pro personál  

 
Návrh stanoví požadavek na existenci komunikačního zařízení 

mezi pacientem a sestrou instalovaného na pokoji, a to v souladu 
s doporučením uvedeným ve zprávě (kapitola 6.2). Považuji 

za důležité, aby se součástí požadovaného vybavení záchytné 

stanice stalo rovněž signalizační zařízení pro personál (náramek 

apod.), kterým by si v případě potřeby přivolal pomoc. 
 

Zásadní připomínka 

 

Neakceptováno - vysvětleno 
 

Navrhované signalizační zařízení je pracovní pomůckou určenou 

pro zdravotnický personál - nejedná se o technické nebo věcné 
vybavení protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice 

ve smyslu požadavků upravovaných vyhláškou č. 92/2012 Sb. 

(předmětem úpravy nejsou požadavky na vybavení personálu).  
  

Povinnost poskytovatele protialkoholní a protitoxikomanické 

záchytné služby vybavit své zaměstnance pomůckami (v případě 
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 potřeby také uvedeným signalizačním zařízením), které jsou 

nezbytné pro zajištění jejich bezpečnosti při plnění pracovních 

úkolů s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám na pracovišti, 
již vyplývá z jiných právních předpisů.  

 

Rovněž doporučení uvedené ve zmiňované zprávě veřejné 
ochránkyně práv, týkající se vybavení zdravotnického personálu 

signalizačním zařízením, je doporučením určeným 

poskytovatelům protialkoholní a protitoxikomanické záchytné 

služby -  nejedná se o doporučení k přijetí právní úpravy.    
 

 

K příloze č. 9 - zajištění soukromí při používání toalety  
 

Návrh nestanoví požadavek na zajištění soukromí při používání 

toalety. Přitom zjištění ve zprávě (kapitola 9.1) svědčí o používání 

toalet bez zástěn, přímých průzorech na toaletu z chodeb 
a nezaslepení částí zorného pole kamer snímajících toalety. Trvám 

na tom, aby příloha č. 9 vyhlášky obsahovala požadavek 

na zajištění soukromí při používání toalety. 

Zásadní připomínka  

 

 

Akceptováno  
 

Upravené znění bodu 7:  

 

7. WC pro pacienty, pokud není součástí pokoje pro pacienty, 
se zřizuje odděleně pro muže a ženy. Je-li WC pro pacienty 

součástí pokoje pro pacienty, musí být odděleno 

od zbývajícího prostoru pokoje alespoň neprůhlednou 

zástěnou pevně spojenou s podlahou nebo zdivem.  
 

Co se týče namítané možnosti přímé vizuální kontroly pacienta 
při používání WC je dle našeho názoru nezbytné vzít v úvahu 

charakter poskytovaných zdravotních služeb a stav pacientů, 

kteří pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky nekontrolují 

své chování a tím bezprostředně ohrožují sebe nebo jinou osobu. 
I v těchto případech musí být zajištěna bezpečnost pacienta 

samotného i dalších osob a zdravotnického personálu. 

 

  

 

Královéhradecký kraj  

 

K příloze č. 9 bodu 3 větě druhé  

 
V pokoji musí být komunikační zařízení mezi pacientem a sestrou. 

Bude dostačující kamerové vybavení pokojů nebo bude nutné ještě 

   

Neakceptováno – kraj trvá na připomínce  
 
Požadavek na vybavení pokoje pro pacienty „komunikačním 

zařízením mezi pacientem a sestrou“ byl změněn na požadavek 
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vybavit pokoje o další zařízení umožňující přivolat sestru. Hrozí, 

že bude toto zneužíváno a v sesterně bude neustále zvonit (či 

svítit) ten který pokoj. 

Zásadní připomínka  

 

na vybavení „signalizačním zařízením mezi pacientem a 

sestrou“, které je technicky méně náročné.    

 
Komunikační zařízení je technický prostředek umožňující 

verbální komunikaci mezi pacientem a sestrou, naproti tomu 

signalizační zařízení je technický prostředek nonverbální 
komunikace. Požadavky na technické řešení zařízení umožňující 

pacientovi přivolání pomoci zdravotnického personálu tak byly 

redukovány. 

 
Vzhledem k povaze a účelu protialkoholní a protitoxikomanické 

záchytné služby je nezbytné, aby pokoj pro pacienty byl vybaven 

technickým prostředkem umožňujícím pacientovi přivolání 
pomoci zdravotnického personálu v případě byť i jen 

subjektivního pocitu zhoršení zdravotního stavu či pocitu 

ohrožení ze strany ostatních pacientů.  
 

Tento požadavek je nezbytný pro zajištění bezpečí a kvality 

protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby. Naplnění 

tohoto cíle má přednost před hypotetickým rizikem možného 
„zneužívání“ signalizačního zařízení pacientem.  

 

Stanovení požadavku na vybavení pokoje pro pacienty 
signalizačním zařízením je rovněž v souladu s doporučením 

veřejné ochránkyně práv uvedeným ve Zprávě ze systematických 

návštěv protialkoholních záchytných stanic z roku 2014.  
  

 

K příloze č. 9 bodu 7 

 
V bodě 7 je uvedeno, že „WC pro pacienty se zřizují odděleně pro 

muže a ženy“.  

Tento požadavek však není uveden u pokojů, koupelny, šatny. 
Máme za to, že i tyto prostory by měly být odděleny pro muže a 

ženy.  

 

 

Neakceptováno - vysvětleno 

 
Požadavek na zřízení koupelny a šatny odděleně pro muže a ženy 

není záměrně stanoven jako součást požadavků na minimální 

technické a věcné vybavení pro žádné zdravotnické zařízení, a to 
zejména s ohledem na aktuální stav zdravotnických zařízení, 

včetně protialkoholních a protitoxikomanických záchytných 

stanic, kdy v řadě případů nelze tento požadavek realizovat 
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Zásadní připomínka  

 

zejména ze stavebně technických důvodů. Rovněž z odborného 

hlediska poskytování protialkoholní a protitoxikomanické 

záchytné služby a také vzhledem k povaze a účelu této zdravotní 
služby je požadavek na zřízení koupelny a šatny odděleně 

pro muže a ženy nedůvodný a nadbytečný.   

 
Zákon o zdravotních službách nestanoví požadavek na oddělené 

umístění mužů a žen v samostatných pokojích při poskytování 

protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby.  

 
Dle statistických informací periodicky publikovaných Ústavem 

zdravotnických informací a statistiky ČR za uplynulé roky 

vyplývá, že převážnou většinu osob umístěných 
v protialkoholních a protitoxikomanických záchytných stanicích 

tvoří muži (setrvale přes 80 %, tento trend se nemění).  

 
Průměrná kapacita stávajících protialkoholních a 

protitoxikomanických záchytných stanic je cca 9 lůžek na jednu 

stanici. Stanovení požadavku na oddělené umístění mužů a žen 

při poskytování protialkoholní a protitoxikomanické záchytné 
služby ve svém důsledku může vést k faktickému snížení reálné 

kapacity záchytné stanice, se všemi negativními důsledky.     

 
Společné umístění mužů a žen v jednom pokoji nemá s ohledem 

na charakter protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby 

významný potenciál narušit právo pacienta na úctu, důstojné 
zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při jejím 

poskytování. Na pokoji nejsou obvykle poskytovány 

ošetřovatelské činnosti, které by s ohledem na zachování práv 

pacienta vylučovaly přítomnost opačného pohlaví; hygienická 
očista pacientů zpravidla probíhá mimo pokoje pacientů. 

V případě potřeby lze lůžka oddělit neprůhlednou zástěnou.  

 
Společné umístění mužů a žen v jednom pokoji není namítáno 

ani veřejnou ochránkyní práv ve Zprávě ze systematických 

návštěv protialkoholních záchytných stanic z roku 2014.   
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S ohledem na výše uvedené je i nadále ponecháno 

na poskytovateli protialkoholní a protitoxikomanické záchytné 
služby, aby při umisťování pacientů na pokoje vycházel 

z konkrétních podmínek protialkoholní a protitoxikomanické 

záchytné stanice, přičemž však musí být respektována práva 
pacientů.   

    

  

 

Liberecký kraj 

 

K příloze č. 9 bodu 3 

 

„V pokoji musí být komunikační zařízení mezi pacientem a 

sestrou“ – tuto povinnost požadujeme zrušit nebo přeformulovat 
na jiné náhradní možnosti komunikace, např. na možnost 

komunikovat přes okénko ve dveřích.  

 
Zdůvodnění:  

Tato povinnost nereflektuje realitu záchytných pobytů. Pokud by 

se jednalo o elektronické nebo jakékoliv telefonické komunikační 

zařízení, existuje zde vysoké riziko, že klienti budou toto zařízení 
ničit, likvidovat či zneužívat. Z určitého pohledu může být toto 

zařízení pro např. sebevražedné klienty i nebezpečné (pokud by 

byl součástí kabel).  

Zásadní připomínka 

 

 

Akceptováno částečně a vysvětleno  
 

Požadavek na vybavení pokoje pro pacienty „komunikačním 

zařízením mezi pacientem a sestrou“ byl změněn na požadavek 
na vybavení „signalizačním zařízením mezi pacientem a 

sestrou“, které je technicky méně náročné.    

 
Komunikační zařízení je technický prostředek umožňující 

verbální komunikaci mezi pacientem a sestrou, naproti tomu 

signalizační zařízení je technický prostředek nonverbální 

komunikace. Požadavky na technické řešení zařízení umožňující 
pacientovi přivolání pomoci zdravotnického personálu tak byly 

redukovány. 

 
Vzhledem k povaze a účelu protialkoholní a protitoxikomanické 

záchytné služby je nezbytné, aby pokoj pro pacienty byl vybaven 

technickým prostředkem umožňujícím pacientovi přivolání 
pomoci zdravotnického personálu v případě byť i jen 

subjektivního pocitu zhoršení zdravotního stavu či pocitu 

ohrožení ze strany ostatních pacientů.  

 
Tento požadavek je nezbytný pro zajištění bezpečí a kvality 

protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby. Naplnění 

tohoto cíle má přednost před hypotetickým rizikem možného 
„zneužívání“ signalizačního zařízení pacientem. Signalizační 

zařízení nesmí být pro pacienta nebezpečné.   
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Stanovení požadavku na vybavení pokoje pro pacienty 

signalizačním zařízením je rovněž v souladu s doporučením 
veřejné ochránkyně práv uvedeným ve Zprávě ze systematických 

návštěv protialkoholních záchytných stanic z roku 2014.  

 

  

   

 

V Praze dne 30. června 2017  

Vypracoval:  JUDr. Marian Priščák 
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