
IV. 

PLATNÉ ZNĚNÍ  
části vyhlášky č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče, 

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění  

 
 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 102/2012 Sb.  
 

Požadavky na personální zabezpečení, způsob a postupy  
hodnocení kvality a bezpečí  

 
 
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 se specializovanou způsobilostí1), který v posledních 10 letech 
alespoň 6 let vykonával povolání lékaře nebo zubního lékaře při poskytování lůžkové 
zdravotní péče,  
  
b) zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu nelékařského zdravotnického povolání bez 
odborného dohledu2), který v posledních 10 letech alespoň 6 let vykonával nelékařské 
zdravotnické povolání při poskytování lůžkové zdravotní péče, a  
  
c) osoba s vysokoškolským vzděláním technického zaměření, která v posledních 10 letech 
alespoň 6 let vykonávala své povolání v technicko-hospodářském provozu u poskytovatele 
zdravotních služeb.  
  
Všichni členové hodnotitelského týmu musí mít znalosti v oblasti řízení kvality.  
 
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,  
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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. 
 
 
2. Požadavky na způsob a postupy hodnocení kvality a bezpečí  
  
2.1. Složení hodnotitelského týmu musí odpovídat lůžkové zdravotní péči, která je ve 
zdravotnickém zařízení hodnocena, a požadavku na nestrannost hodnocení. Vedoucím 
hodnotitelského týmu je lékař, popřípadě zubní lékař.  
 
2.2. Členové hodnotitelského týmu získávají informace pro účely hodnocení kvality a bezpečí  
 a) pohovorem se zaměstnanci,  
 b) pohovorem s pacienty,  
 c) prohlídkou pracovišť zdravotnického zařízení,  
 d) kontrolou dokumentace týkající se standardů a  
 e) sledováním pracovních postupů týkajících se standardů.  
 ____________________ 
1) Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a 
specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a 
farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů. 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. 
  
2) 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.  
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