
II. 
 

N á v r h 

VYHLÁŠKA 

ze dne ………. 2016, 

kterou se mění vyhláška č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí 
lůžkové zdravotní péče 

 
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních 

službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), k provedení § 98 
odst. 7 písm. d) a e) zákona o zdravotních službách:  

 
Čl. I  

 
Vyhláška č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče, 

se mění takto: 
 

1. V příloze č. 2 bod 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní: 

„1. Požadavky na personální zabezpečení hodnocení kvality a bezpečí  

Hodnocení kvality a bezpečí je prováděno prostřednictvím hodnotitelského týmu 
sestaveného osobou oprávněnou k provádění hodnocení kvality a bezpečí. Hodnotitelský 
tým vždy tvoří  

 
a) lékař nebo zubní lékař, který vykonával po dobu nejméně 5 let povolání lékaře nebo 

zubního lékaře při poskytování lůžkové zdravotní péče,  
b) zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu nelékařského zdravotnického povolání 

bez odborného dohledu1), který vykonával po dobu nejméně 5 let nelékařské 
zdravotnické povolání při poskytování lůžkové zdravotní péče, a    

c) osoba s vysokoškolským vzděláním technického nebo manažerského zaměření, která 
vykonávala po dobu nejméně 5 let své povolání v technicko-hospodářském provozu 
nebo v manažerských činnostech řízení kvality a bezpečí u poskytovatele zdravotních 
služeb.  

Všichni členové hodnotitelského týmu musí mít znalosti v oblasti řízení kvality a bezpečí.  
______________  

1) Zákon 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), ve znění pozdějších předpisů.“. 

 
Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.  
 

2. V příloze č. 2 bodě 2.1 se na konci textu věty první doplňují slova „, a požadavku 
na nestrannost hodnocení“. 
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Čl. II  

Přechodná ustanovení  

1. Řízení o udělení oprávnění k provádění hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb 
zahájené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se dokončí podle vyhlášky 
č. 102/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky. 

2. Požadavky na personální zabezpečení hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče 
podle bodu 1 přílohy č. 2 k vyhlášce č. 102/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 
účinnosti této vyhlášky, musí být splněny do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti této 
vyhlášky. 

 
Čl. III 

Účinnost  
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce 

následujícího po dni jejího vyhlášení. 
 
 
 

Ministr: 
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