
V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

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

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče, byl předložen do meziresortního 
připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví (č.j. 9406/2016/LEG) dne 15. února 2016, s termínem pro sdělení připomínek do 7. března 2016. 
Vyhodnocení připomínek, označených připomínkovými místy jako zásadní, je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
 
Ministerstvo vnitra 

 
K čl. I bodu 1 – k příloze č. 2, bod 1 vyhlášky: 
 
Vzhledem k poměrně vysokým požadavkům na hodnocené 
nemocnice nastavené vyhláškou o hodnocení kvality a bezpečí 
lůžkové zdravotní péče máme za to, že tyto by měly být 
adekvátně kopírovány personálními požadavky, resp. 
požadavky na praxi členů hodnotitelského týmu, kteří ve 
zdravotnických zařízeních hodnocení provádějí. Z tohoto 
důvodu žádáme o zachování požadavku na specializovanou 
způsobilost u lékaře/zubního lékaře, který je vedoucím 
hodnotitelského týmu.  
 
Tento požadavek lze podpořit zjištěním, že podle databáze 
Ministerstva zdravotnictví je uděleno oprávnění k hodnocení 
kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče 9 organizacím, které 
jsou schopny naplnit v současné době nastavené požadavky na 
hodnotitelské týmy. 

 
Zásadní připomínka  
 

 
Neakceptováno - vysvětleno 
 
Předmětem externího hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní 
péče je procesní řízení v oblasti kvality a bezpečí této zdravotní péče 
u poskytovatele zdravotních služeb.  
Toto hodnocení není klinickým specializovaným auditem zaměřeným 
na konkrétní klinickou specializaci v oborech poskytované lůžkové 
zdravotní péče. Vzhledem k této skutečnosti stávající požadavek 
na specializovanou způsobilost lékaře a zubního lékaře jako člena 
hodnotitelského týmu není z odborného hlediska opodstatněný.  
 
Na základě připomínek i jiných připomínkových míst bylo upuštěno 
od původně navrhovaného zkrácení doby praxe členů hodnotitelského 
týmu ze 6 na 3 roky. Nově stanovená doba požadované praxe činí 
5 let bez podmínky jejího vykonání v posledních 10 letech. 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 kvalitu činnosti 
hodnotitelského týmu.  
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Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

 
K příloze č. 2 - Požadavky na personální zabezpečení, způsob a 
postupy hodnocení kvality a bezpečí 
K bodu 1 - Požadavky na personální zabezpečení hodnocení 
kvality a bezpečí 
 
Požadujeme v příloze č. 2 v bodu 1 doplnit z hlediska 
hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb 
v dětských domovech pro děti do tří let věku prováděného 
hodnotitelským týmem nové písm. d) takto: 
 
„d) sociální pracovník v dětských domovech pro děti do tří let 
věku, který vykonával nejméně po dobu 3 let činnosti 
sociálního pracovníka podle zákona o sociálních službách.“. 
 
Odůvodnění: 
 
Součástí systému zdravotních služeb je rovněž úprava 
zdravotních služeb poskytovaných v dětských domovech pro 
děti do tří let věku [viz § 43 a 44 zákona č. 372/2011 Sb., o 
zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon 
o zdravotních službách)]. Podle § 43 odst. 1 zákona jsou v 
dětských domovech pro děti do 3 let věku poskytovány 
zdravotní služby a zaopatření dětem zpravidla do 3 let věku, 
které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí, zejména dětem 
týraným, zanedbávaným, zneužívaným a ohroženým ve vývoji 
nevhodným sociálním prostředím nebo dětem zdravotně 
postiženým. Zaopatřením se rozumí stravování, ubytování, 
ošacení a výchovná činnost. Dětské domovy pro děti do tří let 
věku mají zásadně přijímat děti k hospitalizaci s průvodcem, 
tedy zpravidla rodičem nebo jinou osobou blízkou. Podle § 43 
odst. 2 zákona mohou dětské domovy pro děti do tří let věku 
poskytovat také ubytování ženám v průběhu těhotenství, je-li z 
důvodů nepříznivé životní situace ohroženo jejich zdraví; jedná 
se tedy svou povahou o sociální služby azylového typu. 
Z hlediska počtu dětí je většina těchto dětí umístěna 

 
Neakceptováno - vysvětleno 
 
Složení hodnotitelského týmu (lékař nebo zubní lékař, zdravotnický 
pracovník nelékařského zdravotnického povolání a osoba 
s vysokoškolským vzděláním technického nebo manažerského 
zaměření) odpovídá předmětu hodnocení, jak je vymezen 
minimálními hodnotícími standardy a ukazateli splnění těchto 
standardů v příloze č. 1 k vyhlášce č. 102/2012 Sb. Návrh vyhlášky 
tyto standardy a ukazatele nemění a není tak věcný důvod 
pro doplnění hodnotitelského týmu o sociálního pracovníka.   
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v uvedených zařízeních z důvodů sociálně-zdravotních nebo 
sociálních, čemuž odpovídá i zákonné vymezení 
poskytovaných služeb, stejně jako skutečnost, že zákon zde 
uvádí pouze pojem „dítě“, nikoliv „nezletilý pacient", a dále 
skutečnost, že žádné výkony, ať již zdravotní nebo jiné, 
poskytované v tomto zdravotním zařízení, nejsou hrazeny 
z veřejného zdravotního pojištění, ale „úhradou za zaopatření 
dítěte" rodiči a dále z rozpočtu zřizovatele. Pouze menšinu dětí 
tvoří děti zdravotně postižené, vyžadující specifickou 
ošetřovatelskou zdravotní péči. Z uvedeného je zřejmé, že 
převažujícím charakterem činnosti není poskytování 
zdravotních služeb v tom smyslu, jak je v případě 
poskytovatelů zdravotních služeb chápe zákon o zdravotních 
službách, zákon o veřejném zdravotním pojištění a další 
související právní předpisy. 
 
Zaopatření, které je v těchto zařízeních poskytováno (viz § 43 
odst. 1 zákona), v sobě výslovně zahrnuje také „výchovnou 
činnost", včetně dohledu nad dítětem, pomoci s osobní 
hygienou apod., tedy činnosti, které jsou typickými činnostmi 
vykonávanými v oblasti sociálních služeb. Rovněž z hlediska 
indikace k hospitalizaci jak dítěte, případně jeho průvodce, tak 
zejména těhotné ženy jsou zvýrazněny důvody sociální, které 
vyžadují rovněž sociální či sociálně terapeutickou intervenci. 
Proto je také ve vyhlášce č. 99/2012 Sb., o požadavcích na 
minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění 
vyhlášky č. 287/2013 Sb., samostatně upraven personální 
standard pro dětské domovy pro děti do tří let věku;  tento 
standard zahrnuje mj. požadavek na zabezpečení zdravotně - 
sociálního pracovníka nebo jiného odborného pracovníka - 
sociálního pracovníka v rozsahu 1,0 úvazku [viz příloha č. 3 
k vyhlášce 99/2012 Sb. bod 5 písm. h)]. Výkon sociální práce 
se tak nejen předpokládá, ale vzhledem k povaze zařízení 
a nepříznivé sociální situaci jak dětí do tří let věku, tak 
případně jejich průvodců i těhotných žen je i nezbytně nutný.  
 
Na základě výše uvedených skutečnosti požadujeme 
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navrhované znění vyhlášky doplnit a zohlednit tak specifika 
poskytování zdravotních služeb a zaopatření v dětských 
domovech pro děti do tří let věku.  
 
Zásadní připomínka 
 

   
 
Úřad vlády  
odbor kompatibility  

 
Předkladatel s níže uvedenou výhradou splnil formální 
náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti s právem EU, 
jak vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, v 
platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 
2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací 
při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství 
České republiky v Evropské unii, v platném znění. 
 
Předkladatel by se v odůvodnění vyhlášky měl vyslovit ke 
slučitelnosti návrhu s právem EU jako celkem. Požadujeme 
proto doplnit do odůvodnění např. větu: „Návrh vyhlášky není 
s právem EU v rozporu.“. 
 

 
Akceptováno  
 
Odůvodnění bylo doplněno podle připomínky. 

   
 
Karlovarský kraj 

 
Přílohu č. 2 bod 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 ponechat ve 
znění k 29. 2. 2016, tj. nepřijímat novelu bodu 1 přílohy č. 2 
vyhlášky č. 102/2012 Sb. 
 
Novela navrhuje, aby hodnocení kvality prováděli lékaři bez 
specializace či nelékaři a to pouze s 3 letou praxí při 
poskytování lůžkové zdravotnické péče, jsme toho názoru, že 
pracovník, který pracoval v takovém zařízení pouze 3 roky, 
nemá dostatek zkušeností, tak aby mohl erudovaně hodnotit 
kvalitu a bezpečí lůžkové zdravotné péče. 
 
Zásadní připomínka 
 

 
Neakceptováno  
 
Předmětem externího hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní 
péče je procesní řízení v oblasti kvality a bezpečí této zdravotní péče 
u poskytovatele zdravotních služeb.  
Toto hodnocení není klinickým specializovaným auditem zaměřeným 
na konkrétní klinickou specializaci v oborech poskytované lůžkové 
zdravotní péče. Vzhledem k této skutečnosti stávající požadavek 
na specializovanou způsobilost lékaře a zubního lékaře jako člena 
hodnotitelského týmu není z odborného hlediska opodstatněný.   
Obdobně je tomu i v případě požadavku na praxi členů 
hodnotitelského týmu v délce 6 let v posledních 10 letech.  
 
Stávající požadavky na členy hodnotitelského týmu lze hodnotit jako 
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maximalistické a ve svém důsledku vylučující z procesu hodnocení 
kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče zkušené odborníky, kteří již 
nevykonávají zdravotnické povolání nebo se věnují 
administrativnímu a organizačnímu řízení kvality a bezpečí zdravotní 
péče u poskytovatelů zdravotních služeb nebo ve veřejné správě.   
 
Na základě připomínek i jiných připomínkových míst bylo upuštěno 
od původně navrhovaného zkrácení doby praxe členů hodnotitelského 
týmu ze 6 na 3 roky. Nově stanovená doba požadované praxe činí 
5 let bez podmínky jejího vykonání v posledních 10 letech. 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 kvalitu činnosti 
hodnotitelského týmu. 
 

   
 
Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 

 
S ohledem na potřebu zajistit ve zdravotnických zařízeních 
hodnocení kvality  a bezpečí se ČMKOS jeví MZ 
navrhovaná  výkonu doby povolání odborníků zajišťujících její 
hodnocení na 3 roky jako neadekvátní. Proto požadujeme, buď 
ponechat stávající stav, nebo snížit tuto dobu maximálně na 5 
let.  
 
Zásadní připomínka 
 

 
Akceptováno 
 
  
  

 
V souvislosti s řešením kvality a bezpečí v lůžkových 
zdravotnických zařízeních připomínáme zásadní požadavek 
ČMKOS - řešit také bezpečí těch, kteří službu poskytují - 
zdravotníků, a to úpravou  novely vyhlášky č. 99/2012 Sb., 
o požadavcích na minimální personální zabezpečení 
zdravotních služeb. Znovu upozorňujeme, že platné znění 
vyhlášky č. 99/2012 Sb. je v rozporu s pracovněprávními 
předpisy.  
 
Zásadní připomínka 

 
Ministerstvo zdravotnictví bere tuto připomínku na vědomí. 
Připomínku nelze řešit v rámci novely vyhlášky č. 102/2012 Sb.    
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Konfederace 
zaměstnavatelských a 
podnikatelských 
svazů ČR 

 
Obecné připomínky 
 
Nesouhlasíme s názorem uvedeným v důvodové zprávě, že lze 
v procesu auditu kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče 
zmírnit požadavky na zkušenost auditního týmu, a to ve všech 
kategoriích – lékař, ne lékař, osoba s vysokoškolským 
vzděláním technického zaměření. Právní a ekonomické 
prostředí českého zdravotnictví se dynamicky mění a osoby 
bez dostatečných zkušeností z každodenního provozu 
objektivně nemohou mít schopnost hodnotit stav procesů u 
poskytovatele akutní lůžkové péče. Souhlasíme s názorem, že 
s konkrétní odborností lékaře a ne lékaře tato situace nesouvisí. 
Nejde o odborné vzdělání, ale o zkušenost s každodenním 
provozem a jeho jemnými detaily u každého jednoho 
poskytovatele akutní lůžkové péče. Každá nemocnice je 
bezpochyby originál a jde o posouzení souhry nastavení 
procesů pohledem platné právní úpravy s ohledem na stavebně 
technické, personální a ekonomické uspořádání subjektu. 
Zdravotníci bez specializované způsobilosti nemohou tuto 
nepodkročitelnou míru zkušenosti získat – je to jednoznačně 
časově závislý proces. Auditor také musí mít autoritu před 
zdravotníky poskytovatele a schopnost situaci vyhodnotit a 
vytvořit si názor na zjištěnou situaci s hlubokou znalostí 
pravidel, která se na poskytování zdravotních služeb vztahují. 
Bez dostatečného vzdělání a délky praxe při výkonu práce 
zdravotníka takové charakteristiky nelze získat. 
 
Zásadní připomínka 
 

 
Viz vypořádání níže. 

 
K Čl. I. bod 1 – požadavky na personální zabezpečení kvality a 
bezpečí 
 

 
Neakceptováno  
 
Předmětem externího hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní 
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Původní text písm. a): 
a) lékař nebo zubní lékař se specializovanou způsobilostí1), 
který v posledních 10 letech alespoň 6 let vykonával po dobu 
nejméně 3 let povolání lékaře nebo zubního lékaře při 
poskytování lůžkové zdravotní péče, 
 
navrhujeme změnit takto: 
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, 
 
Odůvodnění: 
V navrhovaném znění by významné zmírnění podmínek 
znamenalo například to, že za zdravotnickou část hodnocení by 
mohl odpovídat lékař, který v minulém století sice pracoval na 
lůžkovém oddělení, ale dokonce nezískal ani specializovanou 
způsobilost. Taková osoba nemůže být s ohledem na kvalitu 
posuzování brána jako odborník v otázkách aktuálně 
posuzovaných kritérií kvality a bezpečí. 
Má-li auditor mít zkušenosti a schopnosti rozpoznat chyby či 
nedostatky rutinního provozu u poskytovatele služeb, musí mít 
sám hluboce zažitou správnou praxi, aplikaci zdravotnického 
práva do každodenní praxe, hygienická pravidla, ale i 
adekvátní nadhled se schopností zhodnotit poskytování 
zdravotních služeb u auditovaného poskytovatele 
s přihlédnutím k místním podmínkám a okolnostem. Navíc 
lékař či zubní lékař jsou v souladu s vyhláškou vedoucími 
auditního týmu – musí mít předpoklady a schopnosti řídit tým. 
I ze společenského hlediska si (s praktickou zkušeností 
z průběhů tří reakreditačních procesů u SAK) nedokážeme 
představit racionální průběh komunikace mezi auditorem a 
přednosty/primáři klinik, samostatných oddělení. Auditor musí 
mít specializovanou způsobilost (konkrétní specializace není 
podstatná) a musí být do značné míry osobnost budící respekt 
u autorit poskytovatele zdravotních služeb. 
 

péče je procesní řízení v oblasti kvality a bezpečí této zdravotní péče 
u poskytovatele zdravotních služeb.  
Toto hodnocení není klinickým specializovaným auditem zaměřeným 
na konkrétní klinickou specializaci v oborech poskytované lůžkové 
zdravotní péče. Vzhledem k této skutečnosti stávající požadavek 
na specializovanou způsobilost lékaře a zubního lékaře jako člena 
hodnotitelského týmu není z odborného hlediska opodstatněný.   
Obdobně je tomu i v případě požadavku na praxi členů 
hodnotitelského týmu v délce 6 let v posledních 10 letech.  
 
Stávající požadavky na členy hodnotitelského týmu lze hodnotit jako 
maximalistické a ve svém důsledku vylučující z procesu hodnocení 
kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče zkušené odborníky, kteří již 
nevykonávají zdravotnické povolání nebo se věnují 
administrativnímu a organizačnímu řízení kvality a bezpečí zdravotní 
péče u poskytovatelů zdravotních služeb nebo ve veřejné správě.   
 
Na základě připomínek i jiných připomínkových míst bylo upuštěno 
od původně navrhovaného zkrácení doby praxe členů hodnotitelského 
týmu ze 6 na 3 roky. Nově stanovená doba požadované praxe činí 
5 let bez podmínky jejího vykonání v posledních 10 letech. 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 kvalitu činnosti 
hodnotitelského týmu.  
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Zásadní připomínka 
 
 
K Čl. I. bod 1 – požadavky na personální zabezpečení kvality a 
bezpečí, písmenu b) 
 
Nesouhlasíme se zmírněním nároků na odbornou erudici 
pracovníka způsobilého k výkonu nelékařského povolání bez 
odborného dohledu a trváme na ponechání aktuálního znění – 
tj. praxe nejméně 6 let z posledních kalendářních 10 let praxe. 
 
Odůvodnění: 
Má-li auditor mít zkušenosti a schopnosti rozpoznat chyby či 
nedostatky rutinního provozu u poskytovatele služeb, musí mít 
sám hluboce zažitou správnou praxi, aplikaci zdravotnického 
práva do každodenní praxe, hygienická pravidla, ale i 
adekvátní nadhled se schopností zhodnotit poskytování 
zdravotních služeb u auditovaného poskytovatele 
s přihlédnutím k místním podmínkám a okolnostem. Auditor 
musí být nejen vzdělaný pro samostatný výkon práce 
nelékařského zdravotnického pracovníka (konkrétní 
specializace není podstatná), ale musí být do značné míry 
osobnost budící respekt u autorit poskytovatele zdravotních 
služeb 
 
Zásadní připomínka 
 

 
Akceptováno částečně  
 
Na základě připomínek i jiných připomínkových míst bylo upuštěno 
od původně navrhovaného zkrácení doby praxe členů hodnotitelského 
týmu ze 6 na 3 roky. Nově stanovená doba požadované praxe činí 
5 let bez podmínky jejího vykonání v posledních 10 letech.    
 

 
K Čl. I. bod 1 – požadavky na personální zabezpečení kvality a 
bezpečí, písmenu c) 
 
Nesouhlasíme se zmírněním nároků na odbornou erudici osoby 
s vysokoškolským vzděláním technického zaměření a trváme 
na ponechání aktuálního znění – tj. praxe nejméně 6 let 
z posledních kalendářních 10 let praxe v technicko-
hospodářském provozu (tj. bez možnosti rozšířit tuto praxi 
o pouze manažerské činnosti bez technického vzdělání). 

 
Akceptováno částečně  
 
Na základě připomínek i jiných připomínkových míst bylo upuštěno 
od původně navrhovaného zkrácení doby praxe členů hodnotitelského 
týmu ze 6 na 3 roky. Nově stanovená doba požadované praxe činí 
5 let bez podmínky jejího vykonání v posledních 10 letech.   
 
Na základě připomínky byl doplněn požadavek, aby výkon 
manažerských činností u poskytovatele zdravotních služeb byl 
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Odůvodnění:  
Má-li auditor mít zkušenosti a schopnosti rozpoznat chyby či 
nedostatky rutinního provozu u poskytovatele služeb, musí mít 
sám hluboce zažitou správnou praxi, aplikaci všech 
adekvátních technických norem, hygienických pravidel, ale i 
adekvátní nadhled se schopností zhodnotit poskytování 
technické podpory poskytování zdravotních služeb u 
auditovaného poskytovatele s přihlédnutím k místním 
podmínkám a okolnostem. Manažerské vzdělání (obzvlášť 
pouze ekonomického zaměření) takovou schopnost auditorovi 
neposkytne. Pokud by mělo být vzdělání auditora pouze 
manažerského typu, pak by musela vyhláška obsahovat 
podmínku řízení alespoň dvou svou povahou odlišných 
technických úseků v zařízení lůžkové péče po dobu alespoň 3 
let u každého z nich. Auditor musí být dostatečně provozně 
zkušený, ale musí být do značné míry osobnost budící respekt 
u vedoucích vysokoškoláků v jednotlivých technicko-
hospodářských provozech poskytovatele zdravotních služeb. 
 
Zásadní připomínka 
 

zaměřen na řízení kvality a bezpečí. 
 
Nelze souhlasit s obecným konstatováním, že vysokoškolské vzdělání 
manažerského zaměření, na rozdíl od technického zaměření, 
neumožňuje získat odbornou způsobilost pro hodnocení kvality a 
bezpečí lůžkové zdravotní péče.  
 
Rovněž v případě člena hodnotitelského týmu s vysokoškolským 
vzděláním manažerského zaměření platí podmínka výkonu povolání 
po dobu nejméně 5 let u poskytovatele zdravotních služeb a 
podmínka znalostí v oblasti řízení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní 
péče.  
 
 

 
V příloze č. 2 bod 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 se hovoří 
o obsazení hodnotitelského týmu a jeho závěru je uvedeno 
„Všichni členové hodnotitelského týmu musí mít znalosti v 
oblasti řízení kvality.“  
 
Navrhujeme pojem "znalosti" definovat, neboť toto vymezení 
chybí.  
 
Tato připomínka je zásadní 
 

 
Akceptováno částečně 
 
S přihlédnutím k připomínce byly požadované znalosti blíže 
upřesněny v tom smyslu, že jde o znalosti v oblasti řízení kvality a 
bezpečí zdravotních služeb se zaměřením na lůžkovou zdravotní péči. 
 
Bližší specifikace znalostí u členů hodnotitelského týmu právním 
předpisem není v tomto případě účelná.  
S ohledem na předmět hodnocení a složení hodnotitelského týmu by 
tyto požadavky mohly být formulovány pouze v obecné rovině a 
jejich výčet by byl pouze demonstrativní.  
 
Rovněž ani zákon o zdravotních službách s bližším vymezením 
těchto znalostí prováděcím právním předpisem nepočítá a tak ani 
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neupravuje jejich prověřování u členů hodnotitelského týmu.   
 
Obdobně obecná úprava požadavků na znalosti v určité oblasti je i 
v jiných právních předpisech, například v zákoně č. 268/2014 Sb., 
o zdravotnických prostředcích.  
 

   
 
Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ČR 

 
Nesouhlasíme s názorem uvedeným v důvodové zprávě, že lze 
v procesu auditu kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče 
zmírnit požadavky na zkušenost auditního týmu, a to ve všech 
kategoriích – lékař, ne lékař, osoba s vysokoškolským 
vzděláním technického zaměření. Právní a ekonomické 
prostředí českého zdravotnictví se dynamicky mění a osoby 
bez dostatečných zkušeností z každodenního provozu 
objektivně nemohou mít schopnost hodnotit stav procesů u 
poskytovatele akutní lůžkové péče. Souhlasíme s názorem, že 
s konkrétní odborností lékaře a ne lékaře tato situace nesouvisí. 
Nejde o odborné vzdělání, ale o zkušenost s každodenním 
provozem a jeho jemnými detaily u každého jednoho 
poskytovatele akutní lůžkové péče. Každá nemocnice je 
bezpochyby originál a jde o posouzení souhry nastavení 
procesů pohledem platné právní úpravy s ohledem na stavebně 
technické, personální a ekonomické uspořádání subjektu. 
Zdravotníci bez specializované způsobilosti nemohou tuto 
nepodkročitelnou míru zkušenosti získat – je to jednoznačně 
časově závislý proces. Auditor také musí mít autoritu před 
zdravotníky poskytovatele a schopnost situaci vyhodnotit a 
vytvořit si názor na zjištěnou situaci s hlubokou znalostí 
pravidel, která se na poskytování zdravotních služeb vztahují. 
Bez dostatečného vzdělání a délky praxe při výkonu práce 
zdravotníka takové charakteristiky nelze získat. 
 
Zásadní připomínka 
 

 
Viz vypořádání níže. 

 
K Čl. I. bod 1 – požadavky na personální zabezpečení kvality a 

 
Neakceptováno  
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bezpečí 
 
Původní text písm. a): 
a) lékař nebo zubní lékař se specializovanou způsobilostí1), 
který v posledních 10 letech alespoň 6 let vykonával po dobu 
nejméně 3 let povolání lékaře nebo zubního lékaře při 
poskytování lůžkové zdravotní péče, 
 
navrhujeme změnit takto: 
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, 
 
Odůvodnění: 
V navrhovaném znění by významné zmírnění podmínek 
znamenalo například to, že za zdravotnickou část hodnocení by 
mohl odpovídat lékař, který v minulém století sice pracoval na 
lůžkovém oddělení, ale dokonce nezískal ani specializovanou 
způsobilost. Taková osoba nemůže být s ohledem na kvalitu 
posuzování brána jako odborník v otázkách aktuálně 
posuzovaných kritérií kvality a bezpečí. 
Má-li auditor mít zkušenosti a schopnosti rozpoznat chyby či 
nedostatky rutinního provozu u poskytovatele služeb, musí mít 
sám hluboce zažitou správnou praxi, aplikaci zdravotnického 
práva do každodenní praxe, hygienická pravidla, ale i 
adekvátní nadhled se schopností zhodnotit poskytování 
zdravotních služeb u auditovaného poskytovatele 
s přihlédnutím k místním podmínkám a okolnostem. Navíc 
lékař či zubní lékař jsou v souladu s vyhláškou vedoucími 
auditního týmu – musí mít předpoklady a schopnosti řídit tým. 
I ze společenského hlediska si (s praktickou zkušeností 
z průběhů tří reakreditačních procesů u SAK) nedokážeme 
představit racionální průběh komunikace mezi auditorem a 
přednosty/primáři klinik, samostatných oddělení. Auditor musí 
mít specializovanou způsobilost (konkrétní specializace není 
podstatná) a musí být do značné míry osobnost budící respekt 

 
Předmětem externího hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní 
péče je procesní řízení v oblasti kvality a bezpečí této zdravotní péče 
u poskytovatele zdravotních služeb.  
Toto hodnocení není klinickým specializovaným auditem zaměřeným 
na konkrétní klinickou specializaci v oborech poskytované lůžkové 
zdravotní péče. Vzhledem k této skutečnosti stávající požadavek 
na specializovanou způsobilost lékaře a zubního lékaře jako člena 
hodnotitelského týmu není z odborného hlediska opodstatněný.   
Obdobně je tomu i v případě požadavku na praxi členů 
hodnotitelského týmu v délce 6 let v posledních 10 letech.  
 
Stávající požadavky na členy hodnotitelského týmu lze hodnotit jako 
maximalistické a ve svém důsledku vylučující z procesu hodnocení 
kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče zkušené odborníky, kteří již 
nevykonávají zdravotnické povolání nebo se věnují 
administrativnímu a organizačnímu řízení kvality a bezpečí zdravotní 
péče u poskytovatelů zdravotních služeb nebo ve veřejné správě.   
 
Na základě připomínek i jiných připomínkových míst bylo upuštěno 
od původně navrhovaného zkrácení doby praxe členů hodnotitelského 
týmu ze 6 na 3 roky. Nově stanovená doba požadované praxe činí 
5 let bez podmínky jejího vykonání v posledních 10 letech. 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 kvalitu činnosti 
hodnotitelského týmu.  
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u autorit poskytovatele zdravotních služeb. 
 
Zásadní připomínka 
 
 
K Čl. I. bod 1 – požadavky na personální zabezpečení kvality a 
bezpečí, písmenu b) 
 
Nesouhlasíme se zmírněním nároků na odbornou erudici 
pracovníka způsobilého k výkonu nelékařského povolání bez 
odborného dohledu a trváme na ponechání aktuálního znění – 
tj. praxe nejméně 6 let z posledních kalendářních 10 let praxe. 
 
Odůvodnění: 
Má-li auditor mít zkušenosti a schopnosti rozpoznat chyby či 
nedostatky rutinního provozu u poskytovatele služeb, musí mít 
sám hluboce zažitou správnou praxi, aplikaci zdravotnického 
práva do každodenní praxe, hygienická pravidla, ale i 
adekvátní nadhled se schopností zhodnotit poskytování 
zdravotních služeb u auditovaného poskytovatele 
s přihlédnutím k místním podmínkám a okolnostem. Auditor 
musí být nejen vzdělaný pro samostatný výkon práce 
nelékařského zdravotnického pracovníka (konkrétní 
specializace není podstatná), ale musí být do značné míry 
osobnost budící respekt u autorit poskytovatele zdravotních 
služeb.  
 
Zásadní připomínka 
 

 
Akceptováno částečně  
 
Na základě připomínek i jiných připomínkových míst bylo upuštěno 
od původně navrhovaného zkrácení doby praxe členů hodnotitelského 
týmu ze 6 na 3 roky. Nově stanovená doba požadované praxe činí 
5 let bez podmínky jejího vykonání v posledních 10 letech.      
 

 
K Čl. I. bod 1 – požadavky na personální zabezpečení kvality a 
bezpečí, písmenu c) 
 
Nesouhlasíme se zmírněním nároků na odbornou erudici osoby 
s vysokoškolským vzděláním technického zaměření a trváme 
na ponechání aktuálního znění – tj. praxe nejméně 6 let 
z posledních kalendářních 10 let praxe v technicko-

 
Akceptováno částečně  
 
Na základě připomínek i jiných připomínkových míst bylo upuštěno 
od původně navrhovaného zkrácení doby praxe členů hodnotitelského 
týmu ze 6 na 3 roky. Nově stanovená doba požadované praxe činí 
5 let bez podmínky jejího vykonání v posledních 10 letech.   
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hospodářském provozu (tj. bez možnosti rozšířit tuto praxi 
o pouze manažerské činnosti bez technického vzdělání). 
 
Odůvodnění:  
Má-li auditor mít zkušenosti a schopnosti rozpoznat chyby či 
nedostatky rutinního provozu u poskytovatele služeb, musí mít 
sám hluboce zažitou správnou praxi, aplikaci všech 
adekvátních technických norem, hygienických pravidel, ale i 
adekvátní nadhled se schopností zhodnotit poskytování 
technické podpory poskytování zdravotních služeb u 
auditovaného poskytovatele s přihlédnutím k místním 
podmínkám a okolnostem. Manažerské vzdělání (obzvlášť 
pouze ekonomického zaměření) takovou schopnost auditorovi 
neposkytne. Pokud by mělo být vzdělání auditora pouze 
manažerského typu, pak by musela vyhláška obsahovat 
podmínku řízení alespoň dvou svou povahou odlišných 
technických úseků v zařízení lůžkové péče po dobu alespoň 3 
let u každého z nich. Auditor musí být dostatečně provozně 
zkušený, ale musí být do značné míry osobnost budící respekt 
u vedoucích vysokoškoláků v jednotlivých technicko-
hospodářských provozech poskytovatele zdravotních služeb. 
 
Tato připomínka je zásadní 
 

Na základě připomínky byl doplněn požadavek, aby výkon 
manažerských činností u poskytovatele zdravotních služeb byl 
zaměřen na řízení kvality a bezpečí.  
 
Nelze souhlasit s obecným konstatováním, že vysokoškolské vzdělání 
manažerského zaměření, na rozdíl od technického zaměření, 
neumožňuje získat odbornou způsobilost pro hodnocení kvality a 
bezpečí lůžkové zdravotní péče.  
 
Rovněž v případě člena hodnotitelského týmu s vysokoškolským 
vzděláním manažerského zaměření platí podmínka výkonu povolání 
po dobu nejméně 5 let u poskytovatele zdravotních služeb a 
podmínka znalostí v oblasti řízení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní 
péče.  
 
 

 
V příloze č. 2 bod 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 se hovoří 
o obsazení hodnotitelského týmu a jeho závěru je uvedeno 
„Všichni členové hodnotitelského týmu musí mít znalosti v 
oblasti řízení kvality.“  
 
Navrhujeme pojem "znalosti" definovat, neboť toto vymezení 
chybí.  
 
Zásadní připomínka 
 

 
Akceptováno částečně 
 
S přihlédnutím k připomínce byly požadované znalosti blíže 
upřesněny v tom smyslu, že jde o znalosti v oblasti řízení kvality a 
bezpečí zdravotních služeb se zaměřením na lůžkovou zdravotní péči. 
 
Bližší specifikace znalostí u členů hodnotitelského týmu právním 
předpisem není v tomto případě účelná.  
S ohledem na předmět hodnocení a složení hodnotitelského týmu by 
tyto požadavky mohly být formulovány pouze v obecné rovině a 
jejich výčet by byl pouze demonstrativní.  
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Rovněž ani zákon o zdravotních službách s bližším vymezením 
těchto znalostí prováděcím právním předpisem nepočítá a tak ani 
neupravuje jejich prověřování u členů hodnotitelského týmu.   
 
Obdobně obecná úprava požadavků na znalosti v určité oblasti je i 
v jiných právních předpisech, například v zákoně č. 268/2014 Sb., 
o zdravotnických prostředcích.   
   

   
 
Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

 
V příloze č. 2 bod 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 se hovoří 
o obsazení hodnotitelského týmu a v jeho závěru je uvedeno 
„Všichni členové hodnotitelského týmu musí mít znalosti v 
oblasti řízení kvality.“   

Odůvodnění:   
Znalosti nejsou přesně specifikovány, je nutné jasně definovat. 
 
Zásadní připomínka 
 

 
Akceptováno částečně 
 
S přihlédnutím k připomínce byly požadované znalosti blíže 
upřesněny v tom smyslu, že jde o znalosti v oblasti řízení kvality a 
bezpečí zdravotních služeb se zaměřením na lůžkovou zdravotní péči. 
 
Bližší specifikace znalostí u členů hodnotitelského týmu právním 
předpisem není v tomto případě účelná.  
S ohledem na předmět hodnocení a složení hodnotitelského týmu by 
tyto požadavky mohly být formulovány pouze v obecné rovině a 
jejich výčet by byl pouze demonstrativní.  
 
Rovněž ani zákon o zdravotních službách s bližším vymezením 
těchto znalostí prováděcím právním předpisem nepočítá a tak ani 
neupravuje jejich prověřování u členů hodnotitelského týmu.   
 
Obdobně obecná úprava požadavků na znalosti v určité oblasti je i 
v jiných právních předpisech, například v zákoně č. 268/2014 Sb., 
o zdravotnických prostředcích. 
 

   
 
Česká lékařská 
komora 

 
Obecně: 
Z věcného hlediska nemá Česká lékařská komora žádné 
zásadní připomínky k navrhovaným změnám vyhlášky 
č. 102/2012 Sb. o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové 
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zdravotní péče, neboť tyto změny směřují toliko ke snížení 
kvalifikačních podmínek pro členy hodnotitelským tymů. 
 
Konkrétně: 
Česká lékařská komora považuje tuto vyhlášku za nežádoucí, 
nemající žádný pozitivní vliv, ani prospěch pro zdravotnická 
zařízení a pro pacienty a navrhuje její zrušení. Vyhláška 
stanovuje zcela nežádoucí a ničemu neprospívající požadavky. 
Ostatně během doby její účinnosti nepřinesla žádná 
prokazatelně hmatatelná a citelná zlepšení v kvalitě a bezpečí 
lůžkové zdravotní péče, jež by byla reálným přínosem pro 
pacienty či zdravotníky. Tato vyhláška patří mezi nadbytečné 
právní normy charakteristické přebujelou administrativní a 
finanční zátěží bez faktického prospěchu pro oblast 
zdravotnictví či pro cílové skupiny. 
 
Česká lékařská komora navrhuje zrušení vyhlášky č. 102/2012 
Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové péče. 
 

 
 
 
Neakceptováno 
 
Hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče má 
na poskytování této péče pozitivní dopady. Podmínkou pro získání 
certifikátu kvality a bezpečí je splněním standardů, které přesahují 
rámec požadavků na poskytování zdravotních služeb stanovených 
právními předpisy.  
 
Doposud získalo certifikát kvality a bezpečí 116 poskytovatelů 
zdravotních služeb.    
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