
 
 

III. 

ODŮVODNĚNÍ 

 
Obecná část 
 
1.  Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, zhodnocení platného právního stavu 

a odůvodnění jeho změn 

Ministerstvo zdravotnictví vypracovalo návrh na změnu některých požadavků na personální 
zabezpečení, způsob a postupy hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče, které jsou 
stanoveny v příloze č. 2 k vyhlášce č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové 
zdravotní péče. Návrh vychází z vyhodnocení účinnosti právní úpravy v návaznosti 
na potřeby praxe.    

Požadavky na personální zabezpečení, způsob a postupy hodnocení kvality a bezpečí lůžkové 
zdravotní péče jsou stanoveny v příloze č. 2 k vyhlášce č. 102/2012 Sb. U lékařů a zubních 
lékařů, kteří jsou členy hodnotitelského týmu, je vyžadována specializovaná způsobilost. 
Členové hodnotitelského týmu, kteří nejsou zdravotnickými pracovníky, musí mít 
vysokoškolské vzdělání technického zaměření. U zdravotnických pracovníků je dále 
vyžadováno, aby v posledních 10 letech alespoň 6 let vykonávali své povolání 
při poskytování lůžkové zdravotní péče; u ostatních členů hodnotitelského týmu je obdobný 
požadavek na délku praxe při výkonu činnosti u poskytovatele zdravotních služeb.  

Stávající požadavky na specializovanou způsobilost lékařů a zubních lékařů pro jejich 
zařazení do hodnotitelského týmu a rovněž i požadavky na praxi členů hodnotitelského týmu 
lze na základě dosavadních poznatků hodnotit jako maximalistické a z odborného hlediska 
nejsou pro hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče nezbytné.    

Navrhované změny spočívají především ve zrušení požadavku na specializovanou způsobilost 
lékařů a zubních lékařů jako podmínky pro jejich zařazení do hodnotitelského týmu. U členů 
hodnotitelského týmu, kteří nejsou zdravotnickými pracovníky, se vedle vysokoškolského 
vzdělání technického zaměření připouští též vysokoškolské vzdělání manažerského zaměření.  
Požadovaná délka praxe členů hodnotitelského týmu se zkracuje ze 6 na 5 let.  

Uvedené změny mimo jiné umožní zapojit do procesu hodnocení kvality a bezpečí lůžkové 
zdravotní péče víc odborníků zabývajících se touto problematikou.   

V souladu s rozhodnutím předsedy Legislativní rady vlády nebyla u tohoto návrhu vyhlášky 
provedena RIA (rozhodnutí o neprovedení RIA bylo sděleno dopisem ze dne 31. prosince 
2015 č.j. 16982/2015-OHR).  
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2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je navržena  

Návrh vyhlášky je vypracován v mezích zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 
podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), a je v souladu se zmocněním 
podle § 120 tohoto zákona k provedení § 98 odst. 7. Ministerstvo zdravotnictví je zmocněno 
upravit vyhláškou mimo jiné požadavky na personální zabezpečení provádění hodnocení 
kvality a bezpečí zdravotních služeb včetně odborné způsobilosti osob, jejichž 
prostřednictvím je hodnocení prováděno, a požadavky na způsob a postupy hodnocení.  
 
3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právem Evropské unie  

Navrhovaná právní úprava je v souladu s Doporučením Rady ze dne 9. června 2009 
o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí 
(2009/C 151/01). V rámci navrhované právní úpravy nedochází k transpozici právního 
předpisu Evropské unie. Návrh vyhlášky není s právem EU v rozporu. 
Navrhovaná právní úprava rovněž respektuje požadavky na hodnocení kvality a bezpečí 
zdravotních služeb definované Mezinárodní společností pro kvalitu ve zdravotnictví (ISQua), 
Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a Organizací pro hospodářskou spolupráci a 
rozvoj (OECD).  
  
4. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet, 

ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí, sociální dopady a dopady na životní 
prostředí 

Navrhovaná právní úprava nebude mít hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet a 
ostatní veřejné rozpočty. Úprava rovněž nebude mít negativní dopady na podnikatelské 
prostředí, sociální dopady a dopady na životní prostředí.  
 
5. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhované právní úpravy ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná právní úprava nezasahuje do zásady zákazu diskriminace a nebude mít dopady 
na rovnost mužů a žen.  
 
6. Zhodnocení dopadů navrhované právní úpravy ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Navrhovaná právní úprava nebude zakládat nové a ani měnit stávající zpracování osobních 
údajů a ani jinak nebude zasahovat do ochrany soukromí.  
 
7. Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovaná právní úprava ve srovnání se stávající právní úpravou nebude vytvářet podmínky 
pro nárůst korupčních rizik. 
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8. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu  

Navrhovaná právní úprava nebude mít dopady na bezpečnost a obranu státu.  
 
 
Zvláštní část 
 
K čl. I 
 
K bodu 1  

Pro zařazení lékařů a zubních lékařů do hodnotitelského týmu již nebude podmínkou 
specializovaná způsobilost lékaře nebo specializovaná způsobilost zubního lékaře. 
Pro hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče není specializovaná způsobilost 
nezbytná. Vzhledem k tomu, že u lékařů s praxí 5 let zpravidla probíhá nebo již bylo 
ukončeno specializační vzdělávání, nebude mít zrušení podmínky specializované způsobilosti 
negativní dopady na činnost hodnotitelského týmu z hlediska zkušeností a znalostí jeho členů.  

U členů hodnotitelského týmu, kteří nejsou zdravotnickými pracovníky, se vedle 
vysokoškolského vzdělání technického zaměření připouští též vysokoškolské vzdělání 
manažerského zaměření; současně se stanoví podmínka praxe 5 let v manažerských 
činnostech řízení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče. Manažerské vzdělání odpovídá 
zaměření hodnocení na organizační úroveň poskytování zdravotní péče.  

Navrhované změny mimo jiné umožní zapojit do procesu hodnocení kvality a bezpečí 
lůžkové zdravotní péče víc odborníků zabývajících se řízením kvality a bezpečí zdravotních 
služeb.   
 
K bodu 2  

Při sestavování hodnotitelského týmu musí být přihlíženo také k zákonnému požadavku 
na nestrannost hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče, jak je zakotven v § 104 
odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách.    
 
K čl. II 

Přechodné ustanovení reaguje na změny požadavků na členy hodnotitelského týmu ve vztahu 
k řízení o udělení oprávnění k provádění hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb 
podle části deváté zákona o zdravotních službách, které nebylo pravomocně skončeno 
přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.  

Lhůta stanovená pro splnění požadavků na personální zabezpečení hodnocení kvality 
a bezpečí lůžkové zdravotní péče rovněž umožní provést hodnocení za podmínek platných 
v době uzavření smlouvy, na jejímž základě má být hodnocení provedeno (§ 104 odst. 1 
zákona o zdravotních službách).  
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K čl. III 

Navržená úprava účinnosti vyhlášky umožňuje, aby se osoby dotčené změnami právní úpravy 
mohly s vyhláškou seznámit v dostatečně dlouhé době před nabytím její účinnosti.  
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