
  III. 

 

ODŮVODNĚNÍ 

I. Obecná část 

 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění hlavních principů, 
zhodnocení platného právního stavu  

V souvislosti s přijetím zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky 
návykových látek, byla s účinností od 31. 5. 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.  

Personální zabezpečení záchytné služby je stanoveno vyhláškou č. 99/2012 Sb., 
o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška č. 99/2012 Sb.“). 

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 
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 
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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 verifikace 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 a 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 zdravotnictví ČR (dále jen 
„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. 

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. Rozsah činností, které může vykonávat 
lékař s odbornou způsobilostí s certifikátem je větší než dalších nelékařských zdravotnických 
pracovníků, kteří v souladu s Přílohou 9 vyhlášky č. 99/2012 Sb. zajišťují poskytování péče 
na záchytných stanicích (všeobecná sestra způsobilá k výkonu povolání bez odborného 
dohledu nebo praktická sestra způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu a sanitář 
nebo ošetřovatel). Z toho vyplývá, že potřeba fyzické přítomnosti lékaře se specializovanou 
způsobilostí na záchytné stanici bude menší.  
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K vyšetření osoby za účelem zjištění, zda není její umístění na záchytné stanici vyloučeno 
z důvodů uvedených v § 89b odst. 2 písm. a) zákona č. 373/2011 Sb., dojde buď na 
urgentním příjmu, kde vyšetření provede lékař se specializovanou způsobilostí, anebo na 
záchytné stanici, kde bude mít lékař s certifikátem možnost konzultovat stav pacienta 
s lékařem se specializovanou způsobilostí, který nad ním bude vykonávat dohled. 

Lékař s odbornou způsobilostí s certifikátem bude poté observovat pacienta a reagovat 
na vznik případných komplikací. Zejména po vyšetření pacienta lékařem se specializovanou 
způsobilostí, vyloučení zdravotních komplikací a potvrzení indikace k observaci na záchytné 
stanici se totiž nepřetržitá přítomnost lékaře se specializovanou způsobilostí na záchytné 
stanici jeví jako nepřiměřená. Lékař s odbornou způsobilostí a s certifikátem bude rovněž 
pacienta ze záchytné stanice propouštět. Je na poskytovateli, aby smluvně zabezpečil 
dostupnost lékaře se specializovanou způsobilostí. 

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 
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. Z tohoto důvodu byly 
vypuštěny některé základní kmeny specializačního vzdělávání lékařů.  

Dále v souladu s vyhláškou č. 99/2012 Sb. poskytovatel zdravotních služeb zajišťuje 
personálně záchytnou službu všeobecnou sestrou způsobilou k výkonu povolání bez 
odborného dohledu nebo zdravotnickým záchranářem a sanitářem nebo ošetřovatelem. 
Příloha 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 povolání a činnosti praktické sestry. Z uvedeného důvodu je ve 
vyhlášce povolání zdravotnického záchranáře vypuštěno a nahrazeno povoláním praktická 
sestra, jenž lze vykonávat bez odborného dohledu.  
 
Navrhovaná právní úprava respektuje doporučení veřejné ochránkyně práv týkající se 
personálního zabezpečení záchytné služby, jak jsou uvedena ve Zprávě ze systematických 
návštěv protialkoholních záchytných stanic, kterou veřejná ochránkyně práv vydala v roce 
2014, a dále rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 18. 10. 2012 ve věci 
č. 37679/08 Bureš proti České republice, ve kterém soud shledal porušení čl. 3 Evropské 
úmluvy o lidských právech v souvislosti s použitím omezovacích prostředků u stěžovatele na 
záchytné stanici.  
 
Zároveň je novelizována příloha 1, část II, písm. 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.  
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Pneumologové jsou pro tuto činnost odborně 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.  
 
Každé skiagrafické pracoviště musí dále splňovat podmínky nejen vyhlášky č. 99/2012 Sb. 
a vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení 
zdravotnických zařízení, ve znění vyhlášky č. 284/2017 Sb. ale také zákona č. 263/2016 Sb., 
atomový zákon, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a ustanovení zákona č. 373/2012 Sb. 
týkajících se lékařského ozáření.  

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 
je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání  

Navrhovaná právní úprava je v souladu se zmocněním podle § 120  k provedení § 11 odst. 4 
zákona o zdravotních službách.  

Ministerstvo je zmocněno stanovit vyhláškou požadavky na personální zabezpečení 
zdravotních služeb, včetně záchytné služby.   

Navrhované požadavky na personální zabezpečení záchytné služby odpovídají účelu a 
povaze této zdravotní služby, jak je vymezena v zákoně o specifických zdravotních službách.  

Navrhované požadavky na personální zabezpečení skiagrafického pracoviště odpovídají 
účelu a povaze zde poskytované diagnostické a léčebné péče na náležité odborné úrovni 
podle zákona o zdravotních službách.  
 

3. Soulad s  právem EU 

Návrhem vyhlášky není do právního řádu ČR implementováno právo EU a návrh není 
s právem EU v rozporu. Předpisy EU se na předmět úpravy nevztahují.  
 

4. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty a na podnikatelské prostředí, sociální dopady 

Navrhovaná právní úprava nebude mít dopad na státní rozpočet.  

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. 

Zvýšení nákladů se dále nepředpokládá na straně krajských úřadů a dalších správních 
orgánů v souvislosti s rozhodováním o udělení oprávnění k poskytování záchytné služby a 
následnou kontrolou. Tyto činnosti jsou vykonávány již v současné době.   

Z hlediska potřeb osob, jimž bude záchytná služba poskytována, lze očekávat, že 
navrhovaná právní úprava bude mít pozitivní dopady, neboť, při současném nedostatku 
lékařů se specializovanou způsobilostí, bude umožněno lépe zajistit nepřetržitou přítomnost 
lékaře na záchytné stanici.  
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V souvislosti s umožněním personálního zabezpečení skiagrafického pracoviště 
pneumologem se rovněž 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. Dopad navrhované právní úpravy na životní prostředí 

Navrhovaná právní úprava nebude mít dopad na životní prostředí. 

 
6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
Navrhovaná právní úprava nebude mít dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 
k rovnosti mužů a žen a nevytváří podmínky pro nerovné zacházení. 

 
7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí  

a osobních údajů 

Navrhovaná právní úprava nezasahuje do stávající úpravy ochrany soukromí a osobních 
údajů a rovněž se netýká zpracování osobních údajů.  

 

8. Zhodnocení korupčních rizik navrhovaného řešení 

Stávající právní úprava postupu správních orgánů při posuzování plnění požadavků 
na personální zabezpečení zdravotních služeb včetně záchytné služby a skiagrafickcých 
pracovišť se nemění. Navrhovaná právní úprava nezvyšuje riziko korupčního jednání.  
 

9. Dopad na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nebude mít dopady na bezpečnost nebo obranu státu.  

 

II. Zvláštní část  

 
K čl. I bodu 1 

Mezi výčet lékařů, kteří mohou personálně zabezpečit skiagrafické pracoviště je doplněn 
pneumolog v případě, že je prováděno skiagrafické vyšetření hrudníku. Pneumologové jsou 
pro tuto činnost vybaveni jak odborně, tak technicky. 

 

K čl. I bodu 2 

Návrh zužuje výčet základních kmenů, které je možné mít absolvovány, aby lékaři se 
specializovanou způsobilostí mohli poskytovat zdravotní péči v zařízení záchytné služby. 
Z výčtu je odstraněn společný kmen hygienicko-epidemidemiologický, 
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 
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stanicích. Uvedené zúžení je také v souladu se současným stavem personálního 
zabezpečení záchytných stanic v jednotlivých krajích. 

Nově se upravuje možnost, aby poskytovatel zdravotních služeb personálně zabezpečil 
zdravotní služby poskytované v záchytné stanici lékařem s odbornou způsobilostí 
s certifikátem o absolvování základního kmene. Na rozdíl od lékaře se specializovanou 
způsobilostí, který musí být na záchytné stanici fyzicky přítomný, resp. dostupný pro účely 
přijetí a propuštění pacienta a rovněž v případě jeho vyžádání do 20 minut od vyžádání, 
lékař s uvedeným základním kmenem musí být na záchytné stanici přítomný stále. 
 
Lékař s odbornou způsobilostí s certifikátem může do získání specializované způsobilosti 
vykonávat povolání zásadně vždy pouze pod odborným dohledem lékaře se specializovanou 
způsobilostí, který spočívá v nepřetržité telefonické dostupnosti a fyzické dosažitelnosti do 
20 minut. Tento lékař nese odpovědnost za výkon povolání lékaře bez specializované 
způsobilosti.  
 
Lékař s odbornou způsobilostí a s certifikátem o absolvování základního kmene může podle 
§ 4 odst. 4 zákona č. 95/2004 Sb. bez odborného dohledu vykonávat: 
 
a) činnosti, které odpovídají rozsahu znalostí a dovedností získaných vzděláváním 
v základním kmeni a které jsou stanovené prováděcím právním předpisem, 
b) revizní činnost podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění a 
c) další činnosti v rozsahu, který mu písemně stanoví jeho školitel. 
 
Odborný dohled upravuje § 4 odst. 6 zákona č. 95/2004 Sb. následujícím způsobem: 
 

- Odborný dohled vykonává lékař se specializovanou způsobilostí, a to nepřetržitou 
telefonickou dostupností a fyzickou dosažitelností zdravotnického zařízení, ve kterém 
vykonává činnost lékař s odbornou způsobilostí, do 30 minut.  

- Lékař, který vykonává odborný dohled, musí být v základním pracovněprávním 
vztahu k poskytovateli zdravotních služeb, nebo ve služebním poměru, anebo musí 
být poskytovatelem zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém zařízení k výkonu 
činností lékaře s odbornou způsobilostí dochází.  

- Poskytovatel protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby může zajistit výkon 
odborného dohledu také prostřednictvím jiného poskytovatele zdravotních služeb, se 
kterým pro zajištění výkonu odborného dohledu uzavře písemnou smlouvu. Fyzická 
dosažitelnost protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice lékařem 
vykonávajícím odborný dohled musí být do 20 minut. 

 
Rovněž v příloze č. 9 k vyhlášce č. 99/2012 Sb. je v současné době požadováno, v situaci, 
kdy jsou zdravotní služby poskytovány lékařem se specializovanou způsobilostí, aby byl 
v případě vyžádání tento lékař fyzicky přítomen na pracovišti do 20 minut od vyžádání.   
 
Personální zabezpečení protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby zdravotnickým 
záchranářem není v souladu s předpisem vyšší právní síly, tedy zákonem č. 96/2004 Sb., 
podle jehož § 18 odst. 3 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 
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úsecích může zdravotnický záchranář, v souladu s § 21b odst. 2 písm. a) zákona č. 96/2004 
Sb., vykonávat pouze povolání a činnosti praktické sestry. Z uvedeného důvodu je ve 
vyhlášce povolání zdravotnického záchranáře vypuštěno a nahrazeno povoláním praktická 
sestra, jenž lze vykonávat bez odborného dohledu. 
 

 
K čl. II 

V souvislosti se zúžením výčtu základních kmenů, které je třeba absolvovat, aby lékaři se 
specializovanou způsobilostí mohli personálně zabezpečovat poskytování zdravotní péče 
v záchytných stanicích, je nutné naformulovat přechodné ustanovení pro případ, že jsou 
v současné době záchytné stanice zabezpečeny lékaři se základními kmeny, které se 
navrhují vypustit, tj. se základním kmenem hygienicko-epidemickým, 
maxiofaciálněchirurgickým, patologickým nebo radiologickým. Navrhuje se, aby tito lékaři 
mohli personálně zabezpečovat zdravotní péči v záchytných stanicích do doby skončení 
jejich pracovního poměru, na základě kterého záchytnou službu zabezpečují. 

 

K čl. III 

Navrhovaná legisvakance odpovídá požadavku, aby se osoby, kterým je navrhovaná právní 
úprava určena, mohly s ní seznámit ještě před nabytím její účinnosti. 
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