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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

 

1. Důvod předložení a cíle 
 
1.1 Název 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální 
personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů 

Návrh vyhlášky byl vypracován Ministerstvem zdravotnictví (dále jen „Ministerstvo“) 
na základě zmocnění podle § 120 k provedení § 11 odst. 4 zákona č. 372/2011 Sb., 
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
1.2 Definice problému 

V souvislosti s přijetím zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky 
návykových látek, byla s účinností od 31. května 2017 nově upravena protialkoholní 
a protitoxikomanická záchytná služba (dále jen „záchytná služba“). Právní úprava záchytné 
služby je obsažena v § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 
podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších 
předpisů, a § 89a až 89e zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve 
znění pozdějších předpisů. Před účinností zákona č. 65/2017 Sb. byly některé podmínky 
poskytování zdravotních služeb v protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanici (dále 
jen „záchytná stanice“) upraveny v zákoně č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před 
škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který byl zákonem č. 65/2017 Sb. 
zrušen.  

Podmínky pro personální zabezpečení záchytné služby jsou stanoveny vyhláškou č. 99/2012 
Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění 
pozdějších předpisů, a požadavky na technické a věcné vybavení upravuje vyhláška 
č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických 
zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění pozdějších předpisů. 

Právní úprava požadavků na personální zabezpečení záchytné služby a požadavků na 
technické a věcné vybavení záchytné stanice vstoupila v účinnost 1. 11. 2017. Poskytovateli 
záchytné služby byla uložena povinnost splnit požadavky na minimální personální 
zabezpečení záchytné služby do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti dotčených právních 
předpisů (tzn. do 1. 11. 2018).   

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 99/2012 Sb. stanoví požadavky na minimální personální 
zabezpečení záchytné služby tak, že je zde nutná dostupnost lékaře se specializovanou 
způsobilostí v oborech se společným základním kmenem anesteziologickým, 
dermatovenerologickým, gynekologicko-porodnickým, hygienicko-epidemiologickým, 
chirurgickým, interním, kardiochirurgickým, maxilofaciálněchirurgickým, neurochirurgickým, 
neurologickým, oftalmologickým, ortopedickým, otorinolaryngologickým, patologickým, 
pediatrickým, psychiatrickým, radiologickým, urologickým nebo všeobecné praktické 
lékařství. Dostupností se pro účely přílohy č. 9 vyhlášky č. 99/2012 Sb. rozumí fyzická 
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přítomnost lékaře při přijetí a propuštění pacienta, dostupnost rady a pomoci lékaře 
prostřednictvím telefonu nebo elektronicky nebo v případě vyžádání fyzická přítomnost 
lékaře na pracovišti do 20 minut od vyžádání. 

V každodenní praxi se však ukázalo, že zajištění záchytné stanice lékařem se 
specializovanou způsobilostí je ekonomicky i provozně nepřiměřené. Při současném 
nedostatku lékařů se jen velmi obtížně zajišťuje lékařská služba lékaři se specializovanou 
způsobilostí. V souladu s § 86b odst. 2 písm. a) nelze do záchytné stanice umístit osobu 
ohroženou na životě selháním základních životních funkcí, v bezvědomí, s neošetřeným 
zraněním, s masivním krvácením nebo osobu jevící známky onemocnění bezprostředně 
vyžadující péči, kterou nelze poskytnout v záchytné stanici. I z tohoto důvodu je část 
intoxikovaných před umístěním na záchytnou stanici nejprve přivezena k ošetření 
na urgentní příjem. Důvodem je vyloučení zdravotních komplikací a verifikaci stupně 
intoxikace. Až po vyšetření lékařem se specializovanou způsobilostí na urgentním příjmu je 
pacient převezen na záchytnou stanici zdravotnickou záchrannou službou nebo policií. 

Dne 28. 12. 2018 nabyl účinnosti zákon č. 284/2018 Sb., kterým se mění 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, a 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. 

Novela zákona 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, publikovaná pod č. 284/2018 Sb., rozšířila 
možnosti zajištění výkonu odborného dohledu s cílem zlepšit podmínky pro personální 
zajištění této zdravotní služby a její dostupnost. Oproti stávajícímu stavu bude poskytovateli 
záchytné služby umožněno zajistit výkon odborného dohledu nad lékařem s odbornou 
způsobilostí s certifikátem o absolvování základního kmene (dále jen „lékař s odbornou 
způsobilostí s certifikátem“) také prostřednictvím jiného poskytovatele zdravotních služeb, se 
kterým za tímto účelem uzavře písemnou smlouvu. Lékař vykonávající odborný dohled tak již 
nebude muset být v základním pracovněprávním vztahu k poskytovateli záchytné služby.  

V návaznosti na výše uvedené vypracovalo Ministerstvo návrh změny přílohy č. 9 k vyhlášce 
č. 99/2012 Sb. Novela vyhlášky č. 99/2012 Sb. předpokládá, že záchytná služba bude moci 
být zabezpečena nejen lékařem se specializovanou způsobilostí, který je fyzicky přítomný při 
přijetí a propuštění pacienta, dále je dostupný pro potřeby rady a pomoci prostřednictvím 
telefonu nebo elektronicky nebo v případě vyžádání fyzicky přítomen na pracovišti do 20 
minut od vyžádání, jak je tomu doposud, ale nově nepřetržitě i lékařem s odbornou 
způsobilostí s certifikátem, pokud bude nad výkonem jeho činnosti zajištěn odborný dohled 
lékařem se specializovanou způsobilostí s fyzickou dosažitelností do 20 minut. 

Návrh vyhlášky dále mění požadavky na odbornost lékařů se specializovanou způsobilostí, 
kteří poskytují zdravotní péči v záchytné stanici. Podle současné právní úpravy může 
poskytovatel zdravotních služeb záchytnou službu personálně zabezpečit lékařem 
se specializovanou způsobilostí v oborech se všemi základními kmeny specializačního 
vzdělávání podle zákona č. 95/2004 Sb. De facto se tedy jedná o každého lékaře se 
specializovanou způsobilostí. Snahou Ministerstva je stanovit požadavky na personální 
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zabezpečení záchytné služby tak, aby lépe odpovídaly účelu a povaze zdravotní péče 
poskytované v rámci záchytné služby, požadavku na zajištění kvality a bezpečí této 
zdravotní služby a rovněž reflektovaly poznatky o stávající praxi. 

Dále v souladu s vyhláškou č. 99/2012 Sb. poskytovatel zdravotních služeb zajišťuje 
personálně záchrannou službu všeobecnou sestrou způsobilou k výkonu povolání bez 
odborného dohledu nebo zdravotnickým záchranářem a sanitářem nebo ošetřovatelem. 
Takto nastavené personální zabezpečení záchytné služby nelékařskými zdravotnickými 
pracovníky není v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Zároveň je novelizována příloha č. 1 část II B bod 1 (skiagrafie) vyhlášky č. 99/2012 Sb. tak, 
že je mezi výčet lékařů, kteří mohou personálně zabezpečit skiagrafické pracoviště, doplněn 
pneumolog v případě, že je prováděno skiagrafické vyšetření hrudníku.  

Pneumologové jsou pro tuto činnost odborně i technicky vybaveni. Popis skiagramu hrudníku 
je součástí atestační zkoušky z oboru pneumologie a ftizeologie. V rámci předatestační 
přípravy pneumologů je povinnost absolvovat kurz radiační ochrany a samostatně zhodnotit 
500 skiagramů hrudníku a v praktické části atestační zkoušky je kromě hodnocení funkčního 
vyšetření plic též hodnocení skiagramu hrudníku. Jen pro srovnání lze uvést, že dle 
podmínek předatestační přípravy radiologů je povinnost samostatného zhodnocení pouze 
300 skiagramů hrudníku.  

V současné době vlastní skiagrafický přístroj 22 pracovišť odbornosti pneumologie a 
ftizeologie. Tato pracoviště splňují minimální technické vybavení pro skiagrafické pracoviště 
a zaměstnávají radiologického asistenta, který je způsobilý k výkonu povolání bez odborného 
dohledu. Lékaři na těchto pracovištích mají souhlas SÚJB pro vykonávání soustavného 
dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany jako dohlížející osoba na pracovišti 
se zdroji ionizujícího záření. 

Tato pracoviště mají smluvně zajištěného radiologického fyzika, každý rok provádí Interní 
audit a 1 x za 5 let Externí klinický audit. Pracoviště pravidelně kontroluje SÚJB. Na 
uvedených pracovištích jsou prováděny pravidelné kontroly tak, jak to ukládá zákon 
č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.: zkoušky dlouhodobé 
stability, zkoušky provozní stálosti, pravidelné kontroly funkčnosti zdroje ionizujícího záření, 
pravidelné kontroly detektoru ionizujícího záření, kontroly kvality zobrazování na 
diagnostických monitorech atd. Tato pracoviště mají zpracované Místní radiologické 
standardy, stanovené Místní diagnostické referenční úrovně, dále mají zpracován Program 
monitorování, Program zabezpečení jakosti, Vnitřní havarijní plán atd. 

Co se týče provozní stránky chodu uvedených zařízení: 

Pacient přichází na vyšetření a hned odchází s popisem skiagramu hrudníku. V případě 
nálezu, který si vyžádá okamžité řešení, je pacient vzat hned do ordinace, dovyšetřen a 
případně hned zahájena odpovídající léčba. Tato pracoviště, která mají svůj skiagrafický 
přístroj, jsou současně pracovišti, které na základě smlouvy s jednotlivými krajskými úřady 
provádějí kontrolu a dohled nad TBC.  

Přítomnost radiologa na těchto pracovištích je tedy nadbytečná – vyšetření hrudníku v celém 
rozsahu je schopen provést pneumolog. 

1.3 Popis stávajícího právního stavu  
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Příloha č. 9 k vyhlášce č. 99/2012 Sb. stanoví požadavky na minimální personální 
zabezpečení záchytné služby tak, že je zde nutná dostupnost lékaře se specializovanou 
způsobilostí v oborech se společným základním kmenem anesteziologickým, 
dermatovenerologickým, gynekologicko-porodnickým, hygienicko-epidemiologickým, 
chirurgickým, interním, kardiochirurgickým, maxilofaciálněchirurgickým, neurochirurgickým, 
neurologickým, oftalmologickým, ortopedickým, otorinolaryngologickým, patologickým, 
pediatrickým, psychiatrickým, radiologickým, urologickým nebo všeobecné praktické 
lékařství. Dostupností se pro účely přílohy č. 9 k vyhlášce č. 99/2012 Sb. rozumí fyzická 
přítomnost lékaře při přijetí a propuštění pacienta, dostupnost rady a pomoci lékaře 
prostřednictvím telefonu nebo elektronicky nebo v případě vyžádání fyzická přítomnost 
lékaře na pracovišti do 20 minut od vyžádání. 

Novela zákona č. 95/2004 Sb., publikovaná pod č. 284/2018 Sb., předpokládá, že záchytná 
služba bude moci být zabezpečena nejen lékařem se specializovanou způsobilostí, jak je 
tomu doposud, ale nově i lékařem s odbornou způsobilostí s certifikátem. V této souvislosti je 
potřeba novelizovat vyhlášku č. 99/2012 Sb. tak, aby byla se zákonem č. 95/2004 Sb. 
v souladu.  

Podle současné právní úpravy může záchytnou službu personálně zabezpečit poskytovatel 
zdravotních služeb lékařem se specializovanou způsobilostí v oborech se všemi základními 
kmeny specializačního vzdělávání podle zákona č. 95/2004 Sb. De facto se tedy jedná 
o každého lékaře se specializovanou způsobilostí. Snahou Ministerstva je stanovit 
požadavky na personální zabezpečení záchytné služby tak, aby lépe odpovídaly účelu a 
povaze zdravotní péče poskytované v rámci záchytné služby, požadavku na zajištění kvality 
a bezpečí této zdravotní služby a rovněž reflektovaly poznatky o stávající praxi.  

Dále v souladu s vyhláškou č. 99/2012 Sb. poskytovatel zdravotních služeb zajišťuje 
personálně záchrannou službu všeobecnou sestrou způsobilou k výkonu povolání bez 
odborného dohledu nebo zdravotnickým záchranářem a sanitářem nebo ošetřovatelem. 
Příloha č. 9 vyhlášky č. 99/2012 Sb. však není v souladu s předpisem vyšší právní síly, 
neboť podle § 18 odst. 3 citovaného zákona může zdravotnický záchranář poskytovat 
specifickou ošetřovatelskou péči na úseku přednemocniční neodkladné péče (záchranné 
zdravotnické služby) a dále na úseku akutní lůžkové péče intenzivní, včetně urgentního 
příjmu. Na jiných úsecích může zdravotnický záchranář, v souladu s § 21b odst. 2 písm. a) 
zákona č. 96/2004 Sb., vykonávat pouze činnosti praktické sestry. Z uvedeného důvodu je 
ve vyhlášce zdravotnický záchranář vypuštěn a nahrazen praktickou sestrou. 

Skiagrafické pracoviště podle současného znění přílohy č. 1 část II B bod 1 vyhlášky 
č.  99/2012 Sb. musí personálně zabezpečit radiolog, intervenční radiolog, neuroradiolog 
nebo dětský radiolog. 

 
1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Navrhovanou právní úpravou budou dotčeni především poskytovatelé záchytné služby, 
kterým bude nově zakotvena možnost personálně zabezpečit záchytnou službu lékařem 
s odbornou způsobilostí s certifikátem, a dále kraje, které zajišťují záchytnou službu na svém 
území v rámci samostatné působnosti (§ 89a odst. 4 zákona č. 373/2011 Sb.).   

Další skupinou dotčených subjektů budou krajské úřady a další správní orgány, do jejichž 
působnosti náleží rozhodování o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, včetně 
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záchytné služby a provádění kontroly dodržování podmínek stanovených pro poskytování 
zdravotních služeb.  

V neposlední řadě bude mít navrhovaná právní úprava dopad na osoby, kterým je záchytná 
služba poskytována.  

V souvislosti se změnou týkající se zabezpečení skiagrafických pracovišť budou dotčeni 
zejména pneumologové, kterým bude umožněno provádět skiagrafická vyšetření 
samostatně. Dále pacienti, kteří skiagrafická vyšetření absolvují. Právní úpravou budou 
rovněž dotčeny zdravotní pojišťovny. 

 
1.5 Popis cílového stavu 

Požadavky na personální zabezpečení záchytné služby budou stanoveny tak, aby lépe 
odpovídaly účelu a povaze zdravotní péče poskytované v rámci záchytné služby, požadavku 
na zajištění kvality a bezpečí této zdravotní služby a rovněž reflektovaly poznatky o stávající 
praxi.  

Záchytná služba bude moci být zabezpečena nejen zajištěním dostupnosti lékaře se 
specializovanou způsobilostí, jak je tomu doposud, ale nově nepřetržitě i lékařem s odbornou 
způsobilostí s certifikátem, pokud bude nad výkonem jeho činnosti zajištěn odborný dohled 
lékařem se specializovanou způsobilostí s fyzickou dosažitelností do 20 minut. 

Tím, že bude poskytovateli záchytné služby umožněno zabezpečit poskytování zdravotní 
péče na záchytných stanicích lékařem s odbornou způsobilostí s certifikátem, bude, při 
současném nedostatku lékařů se specializovanou způsobilostí, umožněno lépe zajistit 
nepřetržitou přítomnost lékaře na záchytné stanici.  

Pokud by přítomnost lékaře s odbornou způsobilostí s certifikátem nebyla zajištěna 
nepřetržitě, ale pouze jeho dostupností, jako je tomu v současné době u lékaře se 
specializovanou způsobilostí, mohlo by dojít k situaci, při které by po přivolání lékaře 
s odbornou způsobilostí s certifikátem bylo nutné na základě jeho zhodnocení zdravotního 
stavu osoby umístěné v záchytné satanici, přivolat následně i lékaře se specializovanou 
způsobilostí vykonávajícího nad tímto lékařem dohled. Časová náročnost pro zajištění 
fyzické přítomnosti lékaře se specializovanou způsobilostí na záchytné stanici by se tak 
mohla zvýšit až na 40, resp. 50 minut a nebyla by zajištěna dostatečná kvalita a bezpečí 
zdravotní péče poskytované na záchytných stanicích.  

V případě nelékařského zdravotnického personálu na záchytných stanicích je dále nutné 
nahradit zdravotnického záchranáře praktickou sestrou, neboť podle § 18 odst. 3 zákona 
č. 96/2004 Sb. může zdravotnický záchranář poskytovat specifickou ošetřovatelskou péči na 
úseku přednemocniční neodkladné péče (záchranné zdravotnické služby) a dále na úseku 
akutní lůžkové péče intenzivní, včetně urgentního příjmu. Na jiných úsecích může 
zdravotnický záchranář, v souladu s § 21b odst. 2 písm. a) zákona č. 96/2004 Sb. vykonávat 
pouze činnosti praktické sestry.  

Skiagrafické pracoviště bude moci personálně zabezpečit kromě radiologa, intervenčního 
radiologa, neuroradiologa nebo dětského radiologa také pneumolog. 

 
1.6 Zhodnocení rizika 
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Ministerstvo odpovídá za náležitou právní úpravu v oboru své působnosti. Na základě novely 
zákona č. 95/2004 Sb., publikované pod č. 284/2018 Sb., která předpokládá, že záchytná 
služba bude moci být zabezpečena nejen lékařem se specializovanou způsobilostí, jak je 
tomu doposud, ale nově i lékařem s odbornou způsobilostí s certifikátem, je potřeba 
novelizovat vyhlášku č. 99/2012 Sb. tak, aby byla se zákonem č. 95/2004 Sb. v souladu. 
Pokud nebude zúžen výčet základních kmenů, které absolvovali lékaři se specializovanou 
způsobilostí zabezpečující záchytnou službu, nebude personální zabezpečení záchytných 
stanic odpovídat účelu a povaze zdravotní péče poskytované v rámci záchytné služby 
a požadavku na zajištění kvality a bezpečí této zdravotní služby. Pokud nebude v písm. b) 
přílohy 9 vyhlášky č. 99/2012 Sb. nahrazen zdravotnický záchranář praktickou sestrou, bude 
v tomto písmenu vyhláška č. 99/2012 Sb. v rozporu se zákonem č. 96/2004 Sb. 

Pokud bude zachováno současné znění přílohy 1, část II, písm. B bod 1 (skiagrafie) vyhlášky 
č. 99/2012 Sb. tak, že skiagrafické pracoviště musí personálně zabezpečit radiolog, 
intervenční radiolog, neuroradiolog nebo dětský radiolog, nebude možné v případě nálezu, 
který si vyžádá okamžité řešení, pacienta hned dovyšetřit a případně ihned zahájit 
odpovídající léčbu. Pneumologická pracoviště, která mají v současně době svůj skiagrafický 
přístroj, jsou současně pracovišti, které na základě smlouvy s jednotlivými krajskými úřady 
provádějí kontrolu a dohled nad TBC. Je v zájmu pacienta, aby mu byla poskytnuta na 
jednom místě komplexní diagnostika a i léčba se zaměřením na plicní onemocnění a 
nemusel se přesunovat - třeba i několik km - na radiodiagnostické pracoviště a pak zpátky, 
což znamená významnou časovou úsporu, která může být u některých diagnóz významná. 

 

2. Návrh variant řešení 
 
Nulová varianta – požadavky na personální zabezpečení záchytné služby zůstanou 
zachovány tak, že je zde nutná dostupnost lékaře s jakoukoliv specializovanou způsobilostí. 

Bude zachováno současné znění přílohy č. 1 část II B bod 1 (skiagrafie) vyhlášky č. 99/2012 
Sb. tak, že skiagrafické pracoviště musí personálně zabezpečit radiolog, intervenční 
radiolog, neuroradiolog nebo dětský radiolog. 

Důsledkem této varianty by bylo zachování stávajícího stavu se všemi negativními důsledky 
uvedenými v bodě 1.2. 
 
Varianta I – změna požadavků na personální zabezpečení záchytné služby a personální 
zabezpečení skiagrafických pracovišť. 

Tato varianta umožňuje řešení nedostatků stávajícího stavu uvedených v bodě 1.2 a 
dosažení cílů uvedených v bodě 1.5.  

V rámci této varianty bude záchytná služba moci být zabezpečena nejen lékařem se 
specializovanou způsobilostí, který je fyzicky přítomný při přijetí a propuštění pacienta, dále 
je dostupný pro potřeby rady a pomoci prostřednictvím telefonu nebo elektronicky nebo 
v případě vyžádání fyzicky přítomen na pracovišti do 20 minut od vyžádání, jak je tomu 
doposud, ale nově nepřetržitě i lékařem s odbornou způsobilostí s certifikátem, pokud bude 
nad výkonem jeho činnosti zajištěn odborný dohled lékařem se specializovanou způsobilostí 
s fyzickou dosažitelností do 20 minut. 
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Dále bude zúžen výčet základních kmenů, které absolvovali lékaři se specializovanou 
způsobilostí zabezpečující záchytnou službu. Z výčtu bude odstraněn společný kmen, 
hygienicko-epidemiologický, maxiofaciálněchirurgický, patologický a radiologický. 
Vyjmenované základní kmeny neodpovídají účelu a povaze služeb poskytovaných 
na záchytných stanicích, jejich vypuštěním tak bude zajištěna větší kvalita a bezpečí 
poskytované péče na záchytných stanicích. Uvedené zúžení je také v souladu se současným 
stavem personálního zabezpečení záchytných stanic v jednotlivých krajích. 

V písm. b) přílohy č. 9 vyhlášky č. 99/2012 Sb. bude zdravotnický záchranář nahrazen 
praktickou sestrou. 

Jiná varianta věcného řešení se i s přihlédnutím k novelizovanému znění § 4 odst. 6 zákona 
č. 95/2004 Sb. a § 18 odst. 3 a § 21b odst. 2, písm. a) zákona č. 96/2004 Sb. nenavrhuje. 

Skiagrafické pracoviště bude moci personálně zabezpečit kromě radiologa, intervenčního 
radiologa, neuroradiologa nebo dětského radiologa také pneumolog. 

 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
 
Nulová varianta 

S touto variantou nejsou spojeny žádné náklady a přínosy.  

 
Varianta I 

Náklady 

Navrhovaná právní úprava nebude mít dopad na státní rozpočet.  

Rovněž se nepředpokládá významnější dopad na rozpočty krajů a obcí, v jejichž samostatné 
působnosti je záchytná služba zajišťována již v současné době.  

Zvýšení nákladů se nepředpokládá ani na straně krajských úřadů a dalších správních orgánů 
v souvislosti s rozhodováním o udělení oprávnění k poskytování záchytné služby a 
skiagrafického pracoviště a následnou kontrolou.  

Nepředpokládají se významné finanční dopady na systém veřejného zdravotního pojištění. 
Naopak by tato změna mohla přinést úsporu systému veřejného zdravotního pojištění, jelikož 
pacient u pneumologa absolvuje pouze jedno vyšetření. Pacient je vyšetřen včetně popisu 
skiagramu hrudníku a v případě nálezu je hned zahájena odpovídající léčba. V opačném 
případě by musel pacient po vyšetření pneumologa a na jeho doporučení navštívit radiologa, 
aby mu provedl skiagrafické vyšetření a v případě nálezu se následně vrátit k pneumologovi 
k zahájení léčby. Je tedy v zájmu pacienta i systému veřejného zdravotního pojištění, aby 
byla na jednom místě poskytnuta komplexní péče. 

Přínosy 

Hlavní přínos této varianty spočívá v řešení nedostatků stávajícího stavu uvedených v bodě 
1.2 a dosažení cílů uvedených v bodě 1.5. 
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Požadavky na personální zabezpečení záchytné služby vycházejí z dosavadních zkušeností 
s poskytováním zdravotních služeb v záchytných stanicích. Tyto požadavky jsou stanoveny 
jako minimální tak, aby odpovídaly skutečným potřebám poskytování záchytné služby.   

Tím, že bude poskytovatelům záchytné služby umožněno personálně zabezpečit záchytné 
stanice lékařem s odbornou způsobilostí s certifikátem, se předpokládá snížení nákladů 
na poskytování záchytné služby. 

Pokud bude pneumologům umožněno personálně zabezpečit skiagrafické pracoviště, bude 
pacientům na jednom místě poskytnuta komplexní diagnostika i léčba se zaměřením 
na plicní onemocnění. 

 

4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
 
Cílů uvedených v bodě 1.5 lze dosáhnout pouze prostřednictvím varianty I.  

Navrhovaná právní úprava nebude mít dopad na státní rozpočet. Rovněž se nepředpokládá 
významnější dopad na rozpočty územních samosprávných celků, v jejichž samostatné 
působnosti je záchytná služba zajišťována již v současné době.  

Tím, že bude poskytovatelům záchytné služby umožněno personálně zabezpečit záchytné 
stanice lékařem s odbornou způsobilostí s certifikátem, se předpokládá snížení nákladů na 
poskytování záchytné služby.  

Z hlediska potřeb osob, jimž bude záchytná služba poskytována, lze očekávat, že 
navrhovaná právní úprava bude mít pozitivní dopady.  

Úprava personálního zabezpečení skiagrafických pracovišť bude mít pozitivní dopad na 
pacienty s plicním onemocněním.  

V souvislosti s umožněním personálního zabezpečení skiagrafického pracoviště 
pneumologem se nepředpokládá zvýšení nákladů na straně krajských úřadů, neboť 
rozhodování o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb a následnou kontrolu 
vykonávají krajské úřady již nyní. Nepředpokládají se ani významné finanční dopady 
na systém veřejného zdravotního pojištění. 

 

5.  Implementace doporučené varianty a vynucování 

Za implementaci právní úpravy budou odpovídat v rámci své působnosti Ministerstvo, krajské 
úřady, které jsou příslušné k rozhodování o udělení oprávnění k poskytování záchytné služby 
a skiagrafických pracovišť a ke kontrole plnění stanovených požadavků na personální 
zabezpečení těchto zdravotních služeb a dále kraje, které zajišťují záchytnou službu na 
svém území.   

Implementace právní úpravy nevyvolá u dotčených subjektů zvýšení administrativní zátěže.  

 

6. Přezkum účinnosti regulace 
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Účinnost právní úpravy bude přezkoumávána Ministerstvem ve spolupráci s kraji (krajskými 
úřady) a dalšími dotčenými subjekty. Při přezkoumávání účinnosti budou využity především 
poznatky získané krajskými úřady v rámci kontrolní činnosti vykonávané vůči poskytovatelům 
záchytné služby, informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR o činnosti 
poskytovatelů zdravotních služeb včetně poskytovatelů záchytné služby (každoroční sběr dat 
je součástí programu statistického zjišťování), informace od poskytovatelů záchytné služby a 
dále informace od odborných lékařských společností a profesních organizací zdravotnických 
pracovníků. Tyto informace budou každoročně vyhodnocovány zejména se zaměřením na 
počet stížností pacientů, počet tzv. nežádoucích událostí a četnost použití omezovacích 
prostředků jako indikátorů kvality a bezpečí poskytované záchytné služby ve vztahu 
k personálnímu zabezpečení těchto zdravotních služeb. 

 
7. Konzultace a zdroje dat 
 
Změna požadavků na odbornost lékařů se specializovanou způsobilostí, kteří budou moci 
zabezpečovat záchytnou službu, byla navržena na základě údajů 10 krajských úřadů 
o personálním zabezpečení záchytných stanic v současné době. 

Změna požadavků na personální zabezpečení záchytné stanice byla navržena na základě 
žádostí a podnětů krajských úřadů. 

Změna požadavků na personální zabezpečení skiagrafických pracovišť byla navržena na 
základě podnětu Sdružení smluvních pneumoftizeologů v České republice. 

Při vypracování návrhu právní úpravy byly rovněž vzaty v úvahu připomínky uplatněné 
k návrhu v rámci věcné přípravy návrhu.  

 

 
8. Kontakt na zpracovatele RIA 

Mgr. Milena Kalvachová – vedoucí OZP/2, Ministerstvo zdravotnictví, tel. +420 224972361 
Mgr. Barbora Mičicová – OZP/2, Ministerstvo zdravotnictví, tel. +420 224972205 
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