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Č. j.: MZDR 44376/2018-2/LEG 
VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, 
ve znění pozdějších předpisů (Podle čl. 16 odst. 5 Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení 
s termínem pro přijímání připomínek  od 15. 8. do 5. 9. 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce) 

  
Připomínkové místo 
 

 
charakter 
připomínky 
 

 
Znění připomínky 
 
 

Vyhodnocení připomínky 
 

    

Českomoravská konfederace 
odborových svazů 

   

pravni@cmkos.cz 
 

podstatné 
povahy 

K čl. I bodu 2 – změna zákona č. 96/2004 Sb. 
 
Požadujeme novelizovat § 21b odst. 2 písm. a) 
zákona 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) tak, 
aby zdravotnický záchranář měl na úseku 
protialkoholní a protitoxikomanické záchytné 
služby odbornou způsobilost k výkonu 
zdravotnického záchranáře. 
 
Odůvodnění: 
Podle našeho názoru se při práci na 
protialkoholní a protitoxikomanické záchytné 

Neakceptováno, připomínkové místo i po 
vysvětlení na připomínce trvá. 
Připomínka je nad rámec této novely 
vyhlášky.  
  
Co se týče náročnosti ošetřovatelské péče 
na protialkoholní a protitoxikomanické 
záchytné stanici, nesouhlasíme s názorem 
ČMKOS, že jde o pracoviště, kde se 
poskytují specializované zdravotní výkony, 
resp. obdobná péče, kterou může zajišťovat 
zdravotnický záchranář na úseku 
přednemocniční péče či akutní lůžkové 
péče intenzivní. MZ v této věci oslovilo 
několik provozovatelů těchto stanic, kteří 
potvrdili, že činnost sester tkví především v 
administrativní činnosti při přijetí a 
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službě z hlediska poskytování zdravotních služeb 
nejedná o standardní ošetřovatelský proces, ale o 
poskytování specializovaných zdravotnických 
výkonů, se kterými mají větší zkušenost 
všeobecné sestry a zdravotničtí záchranáři, proto 
navrhujeme ponechat ve stávajícím znění. 
Upozorňujeme na skutečnost, že praktická sestra 
nemá kompetence všeobecné sestry, nemůže 
např. podávat léčivé přípravky formou nitrožilní 
(i. v.) injekce. Zdravotnický záchranář, který na 
úseku přednemocniční neodkladné péče a na 
úseku akutní lůžkové péče intenzivní, včetně 
urgentního příjmu, může podávat léčivé 
přípravky včetně i. v. injekcí, tak na 
protialkoholní a protitoxikomanické záchytné 
službě, kde by měl vykonávat pouze povolání a 
činnosti praktické sestry, k této činnosti není 
oprávněn.  
 
Rovněž upozorňujeme na skutečnost, že 
praktická sestra z běžného lůžkového oddělení, 
která na úseku přednemocniční neodkladné péče 
a na úseku akutní lůžkové péče intenzivní, včetně 
urgentního příjmu není zdravotnickým 
záchranářem, většinou ani nemá zkušenosti s péčí 
o takto nestandardní pacienty. Tuto připomínku 
považuje ČMKOS za zásadní. 
 

propouštění klientů, v provádění vstupního 
vyšetření klientů (dechová zkouška, měření 
fyziologických funkcí, v hygieně, v 
provádění odběrů biologického materiálu 
(krev a moč) na alkohol a návykové látky 
vstupně, popř. plánovaně na vyžádání PČR 
a jiných institucí, průběžné užití 
omezovacích prostředků, monitorace 
klientů. 
  
K podávání léčivých přípravků dochází 
pouze v indikovaných případech a u 
minimálního počtu klientů, převážně cestou 
i.m. Dáno je to i tím, že přijetí na  tato 
pracoviště předchází v mnoha případech 
vyšetření a ošetření ve zdravotnickém 
zařízení. 
  
Smyslem povolání zdravotnického 
záchranáře je poskytování přednemocniční  
neodkladné péče a zdravotničtí záchranáři 
jsou primárně školeni pro poskytování  
vysoce odborně náročné práce na ZZS. 
Kromě výkonu povolání v rámci ZZS 
mohou své povolání vykonávat i 
v lůžkových zařízeních, a to na oddělení 
urgentního příjmu a od roku 2008 na ARO, 
od roku 2017 na JIP. V ostatních typech 
lůžkové péče, tedy i na protialkoholních a 
protitoxikomanických záchytných stanicích 
může osoba způsobilá k výkonu povolání 
zdravotnického záchranáře vykonávat péči 
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při výkonu povolání praktické sestry. 
Z tohoto důvodu je navrhovaná úprava 
personální vyhlášky vhodnější.  
  
Jiná připomínková místa naopak požadují, 
aby péče byla zajištěna ošetřovateli a 
sanitáři. Argumentaci postavenou na 
aplikaci léčivých přípravků i.v. 
nepovažujeme vzhledem k výše uvedenému 
za důvodnou. Vyžaduje-li zdravotní stav 
pacienta léčebnou péči, je pacient přijat na 
pracoviště JIP, popř. urgentních příjmů.  
V případě potřeby podání léčivého 
přípravku cestou i.v.  může toto provést 
lékař sám.  
  
Připomínka k novele zákona č. 96/2004 Sb. 
neakceptována.  
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 podstatné 
povahy 
 
 

K zásadní změně vyhlášky – nad rámec 
návrhu 

ČMKOS požaduje zásadní změnu vyhlášky č. 
99/2012 Sb., o požadavcích na minimální 
personální zabezpečení zdravotních služeb, a to 
tak, aby byly počty zdravotníků nastaveny na 
počty v jednotlivých směnách během 24 hodin. 
Požadujeme, aby vyhláška stanovila nikoli 
minimální počty, ale počty optimální např. 
přepočítáváni zdravotnických pracovníků 
vykonávajících nelékařské zdravotnické povolání 
v době tzv. ústavní pohotovostní služby, 
v pracovní dny od 16 do 7 hodin následujícího 
dne a v sobotu, neděli a ve svátek – poskytování 
zdravotní péče na akutních lůžkách by nemělo 
být omezováno ve vazbě na to, zda se jedná o 
běžnou pracovní dobu nebo dobu mimo ni. 
Zdravotní stav pacientů, jakož i potřeba 
poskytování zdravotní péče nejsou závislé na 
čase a denní době. 
 
Odůvodnění: 
ČMKOS a OSZSP ČR dlouhodobě upozorňují na 
problémy, které přinese a přinesla vyhláška č. 
99/2012 Sb., o požadavcích na minimální 
personální zabezpečení zdravotních služeb. 
Opakovaně jsme kritizovali minimální nastavení 
personálního zabezpečení, které podle nás 
zhoršuje pracovní podmínky zdravotníků, a 
zaměstnavatelé v jeho kontextu neakceptují další 
právní předpisy. Praxe bohužel potvrdila naše 

Neakceptováno, připomínkové místo i po 
vysvětlení na připomínce trvá. 
Připomínka je nad rámec této novely 
vyhlášky.  
 
Minimální personální zabezpečení ZS ve 
vyhlášce č. 99/2012 Sb. bylo stanoveno na 
základě projednání a konsenzu 
s příslušnými odbornými společnostmi.  
V souladu s jednotlivými přílohami 
vyhlášky č. 99/2012 Sb. závisí personální 
zabezpečení ZS zdravotnickými pracovníky 
a jinými odbornými pracovníky nad rámec 
stanovených požadavků na druhu a objemu 
poskytované zdravotní péče, oboru a 
spektru prováděných výkonů a činností tak, 
aby byla zajištěna kvalita, bezpečí a 
dostupnost zdravotní péče. 
  
Pokud by se uvažovalo o jiném přístupu, 
bylo by to formou koncepční novely nebo 
úplně nové vyhlášky, a zejména na základě 
širší diskuse se všemi odbornými 
společnostmi. 
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obavy a tam, kde na základě vyhlášky ve znění 
prosazeném MZ proběhlo snížení počtu 
personálu, se zhoršila kvalita zdravotní péče, 
mnoho pracovišť i celých zdravotnických 
zařízení bylo zredukováno a zdravotní péče 
přestala být v některých oborech poskytována. 
Nepřímo, přes nízký počet zdravotnických 
pracovníků tak postupně dochází ke snížení počtu 
oddělení v nemocnicích a tím k omezování 
dostupnosti zdravotní péče.  
Přímý dopad mělo ustanovení vyhlášky, 
nastavení minimálních počtů, ze kterých se stal 
standard, také na zdravotníky. Nízké počty 
zdravotníků ve směnách způsobují jejich 
frustraci, vedou u nich k syndromu vyhoření a 
následně k odchodům zdravotníků z nemocnic, 
což situaci celkově jen zhoršuje. Toto naše 
tvrzení potvrdila i opakované dotazníkové 
šetření, které prováděl OSZSP ČR, tak 
ministerstvo zdravotnictví.   
ČMKOS považovala vždy za nepřípustné, aby 
právní úprava zlegalizovala praxi, kdy mimo 
běžnou pracovní dobu není nemocným dostupný 
dostatečný počet kvalifikovaného personálu, 
neboť tato praxe je nesprávná a nezajišťuje pro 
pacienty kvalitní zdravotní péči.  
Důrazně připomínáme, že pro potřebu zachování 
a zvyšování kvality zdravotní péče (zdravotních 
služeb), prosazoval nastavení optimálních počtů 
zdravotníků a to podle počtu, stavu a diagnóz 
pacientů. Tento požadavek odpovídal zásadním 
studiím, založeným na vzorcích výpočtu 
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uplatňovaných v zemích Evropy, aby 
nedocházelo ke snižování dostupnosti a kvality 
péče.  
Na tvorbě přepočítání/změny personálních 
standardů jsou experti Odborového svazu 
zdravotnictví a sociální péče ochotni se zásadním 
způsobem podílet. 
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Karlovarský kraj    

malgorzata.bolvariova@kr-
karlovarsky.cz podstatné 

povahy 

K čl. I bodu 2 
 
Návrh nového znění: 
Navrhujeme, aby příloha č. 9 Požadavky na 
personální zabezpečení protialkoholní a 
protitoxikomanické záchytné služby byla 
změněna tak, že by nově zajišťovali péči pouze 
sanitáři nebo ošetřovatelé. 
 
Odůvodnění: 
Navrhovaná novela sice snižuje požadavky na 
personální zabezpečení zdravotních služeb 
týkající se protialkoholní a protitoxikomanické 
záchytné služby (PAZS), kdy nově již nemusí být 
fyzicky přítomen lékař se specializovanou 
způsobilostí ve vybraných oborech v tomto 
zdravotnickém zařízení. Po přijetí novely může 
péči zajišťovat lékař s odbornou způsobilostí 
s certifikátem o absolvování základního kmene 
ve vybraných oborech, který musí být na PAZS 
nepřetržitě a pracuje pod odborným dohledem 
lékaře se specializovanou způsobilostí, tak aby 
dostupnost rady a pomoci prostřednictvím 
telefonu nebo elektronicky nebo v případě 
vyžádání fyzická přítomnost lékaře na pracovišti 
byla do 20 minut od vyžádání. Dále má péči 
zajišťovat všeobecná sestra způsobilá k výkonu 
povolání bez odborného dohledu nebo praktická 
sestra způsobilá k výkonu povolání bez 
odborného dohledu a sanitář nebo ošetřovatel. 

Neakceptováno, připomínkové místo i po 
vysvětlení na připomínce trvá. 

Podle § 89a odst. 3 zákona č. 373/2011 Sb. 
zahrnuje záchytná služba vyšetření osoby 
za účelem zjištění, zda její umístění do 
záchytné stanice není vyloučeno z důvodů 
uvedených v § 89b odst. 2 písm. a), a pobyt 
v záchytné stanici, včetně nezbytné péče 
směřující k zabránění ohrožení zdraví 
bezprostředně souvisejícího s akutní 
intoxikací. Sanitáři a ošetřovatelé nemají 
dostatečné kompetence k zajištění všech 
uvedených činností záchytné služby.   
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Což znamená, že i po novele péči o opilého 
spoluobčana, který není nemocný, protože jinak 
by byl v péči ambulantního nebo lůžkového 
zařízení v době personální krize ve zdravotnictví, 
v případě nepřetržitého provozu (12 h služby) 
zabezpečují celkem 2 lékaři se specializovanou 
způsobilostí (musí být dostupný), 2 lékaři 
s odbornou způsobilostí s certifikátem, 2 
všeobecné sestry nebo praktické sestry způsobilé 
k výkonu povolání bez odborného dohledu a 2 
sanitáři nebo ošetřovatelé, tj. celkem 8 
zdravotnických pracovníků. Jak bylo výše 
uvedeno, nejedná se o nemocné spoluobčany, 
kteří mají zdravotní problém, ale do tohoto 
zařízení se vlastně „uklízí“, aby nedělali 
problémy ve městech. Z tohoto důvodu není 
potřebné, aby jim byla zajišťovaná péče 
zdravotnickými pracovníky, o kterou často ani 
nestojí. S ohledem na výše uvedené navrhujeme, 
aby péči zajišťovali pouze sanitáři nebo 
ošetřovatelé. Lékař nebo sestra není potřeba a to 
z důvodu, že jejich kapacity a odbornosti je 
potřebné využívat především pro lidi nemocné. 
Požadavek, aby péči zajišťovali pouze sanitáři 
nebo ošetřovatelé, dále odůvodňujeme tím, že 
v případě potřeby na základě tísňové výzvy 
reaguje zdravotnická záchranná služba kdy 
v souladu s ust. § 5 zákona č. 374/2011 Sb., o 
zdravotnické záchranné službě je dojezdová doba 
20 minut na místo události. Takto se postupuje u 
převážně nemocných lidí (v případě, že 
nedochází k zneužití ZZS), kteří mohou být 
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přímo ohroženi na životu a u opilých lidí se jim 
vyhláškou stále garantuje, i přes snížení 
odbornosti, 24 hodinová lékařská péče. 
 

Magistrát hlavního města 
Prahy    

Pavla.Hehlova@praha.eu podstatné 
povahy 

K čl. I bodu 2  
 
Požadujeme navrhované znění nahradit zněním: 
„b) všeobecná sestra způsobilá k výkonu 
povolání bez odborného dohledu, nebo všeobecná 
sestra způsobilá k výkonu povolání bez 
odborného dohledu a praktická sestra způsobilá 
k výkonu povolání bez odborného dohledu a“. 
 
Odůvodnění: 
Vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech 
zdravotnických pracovníků a jiných odborných 
pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jsou 
taxativně vymezené činnosti, které mohou 
vykonávat zdravotničtí pracovníci. Vzhledem k 
činnostem oboru všeobecná sestra a oboru 
praktická sestra, stanoveným vyhláškou č. 
55/2011 Sb., nelze činit výběr mezi těmito 
odbornostmi, zda bude zdravotnické zařízení 
personálně obsazeno buď všeobecnou, 
nebo praktickou sestrou. Praktická sestra nemůže 
vykonávat některé činnosti, které jsou určeny 
všeobecné sestře (např. § 4a odst. 2 písm. a) 
vyhlášky č. 55/2011 Sb., kdy praktická sestra 
nemůže podávat léčivé přípravky formou 
nitrožilní injekce, infuzí nebo aplikací 

Neakceptováno, připomínkové místo 
s vysvětlením souhlasí. 
 
MZ má za to, že je dostačující, aby vedle 
dostupnosti lékaře byla zdravotní, resp. 
ošetřovatelská péče na záchytkách 
zabezpečena buďto všeobecnou sestrou 
nebo praktickou sestrou. Dle našeho názoru 
není nutné, aby s praktickou sestrou musela 
být přítomna i všeobecná sestra.  
 
K podávání léčivých přípravků na 
záchytkách dochází pouze v indikovaných 
případech a u minimálního počtu klientů, a 
to převážně cestou do svalu, což praktická 
sestra je oprávněna provést. Podání léčiva 
i.v.,  pokud by taková výjimečná situace 
nastala, může zajistit lékař.   
 
Infuze nebo aplikace do epidurálních 
katetrů, kterou rovněž MHMP ve svém 
odůvodnění uvedl, nepřichází na záchytné 
stanici v úvahu. 
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do epidurálních katetrů). Jedná se o výkony, které 
jsou pro poskytování zdravotních služeb 
protialkoholní a protitoxikomanické záchytné 
služby zcela zásadní. 
 

Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

   

Stepan.Kochanek@sujb.cz 
 podstatné 

povahy 

 
K čl. I bodu 1 
 
Navrhujeme novelizační bod uvést v následujícím 
znění: 
„1. V příloze č. 1 části II B bodě 1 
(Skiagrafie) se na konci textu písmene a) doplňují 
slova:  
 
„anebo pneumolog, jde-li o skiagrafické vyšetření 
hrudníku“.“. 
 
Odůvodnění 
Původní formulace byla zavádějící, protože 
spojením spojky „nebo“, resp. alternativního 
výčtu před středníkem, a příslovce „též“ 
vytvářela slučovací vztah. Dikce vyznívala tak, 
že na všech pracovištích, kde se provádí 
skiagrafická vyšetření hrudníku, by musel být 
přítomen jak pneumolog, tak zároveň i lékař, 
který je radiologem, intervenčním radiologem, 
neuroradiologem nebo dětským radiologem. Při 
znalosti problematiky se ovšem jeví, že záměrem 
spíše bylo vyjádřit možnost, aby v případě 
skiagrafického vyšetření hrudníku fungoval 

Akceptováno jinak, připomínkové místo 
souhlasí:  
 
Navrhujeme jiné znění (změny vyznačeny 
tučně do platného znění):  
 
„radiolog, intervenční radiolog, 
neuroradiolog, nebo dětský radiolog nebo 
v případě provádění pouze 
skiagrafického vyšetření hrudníku 
pneumolog“ 
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pneumolog jako alternativa radiologickým 
lékařům. Požadavek na povinné současné 
zastoupení radiologa (v obecném smyslu) a 
pneumologa je podle SÚJB neopodstatněný. 
Zaváděl by nově a zbytečně povinnou přítomnost 
pneumologa na všech radiodiagnostických 
odděleních v ČR a zároveň by vedl k přítomnosti 
radiologa na plicních odděleních vybavených 
skiagrafickým rentgenovým zařízením. 
Předpokládáme, že toto nebylo záměrem 
předkládané novely. 
Předpokládáme, že záměrem naopak bylo 
umožnit, aby na pracovištích, kde se provádí 
pouze skiagrafické vyšetření hrudníku (na 
specializovaných plicních pracovištích), mohl být 
pouze pneumolog a radiolog nemusel být 
přítomen. Navrhovaná úprava znění podle SÚJB 
tento záměr vystihuje přesně. Alternative by bylo 
možné namísto spojky „anebo“ užít výraz 
„popřípadě“. 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj, Ministerstvo kultury  
 

   

 doporučující Do úvodní věty vyhlášky však doporučujeme 
doplnit zákon č. 111/2019 Sb., který novelizoval 
§ 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách a podmínkách jejich poskytování (zákon 
o zdravotních službách), ve znění pozdějších 
předpisů. 
 

Akceptováno  
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Ministerstvo životního 
prostředí    

tereza.machatova@mzp.cz 
  

doporučující 

 
Bod 2, návrh vyhlášky: 
 
V uvedeném bodu je navrhováno nové znění 
písm. a), bodu druhého, přičemž za slovem 
„kmene“ jsou dvě poznámky pod čarou, které obě 
odkazují na tentýž předpis, v jednom případě je 
pak odkaz zúžen na konkrétní ustanovení. 
Považujeme za nevhodné, aby na jednom místě 
byly dvě poznámky pod čarou odkazující na 
tentýž předpis. 

 
Doporučujeme obě poznámky pod čarou sloučit 
do jediné. 

Akceptováno. 

Ministerstvo zemědělství    

Milan.Cikanek@mze.cz 
 doporučující 1) 

Doporučujeme definici dostupnosti lékaře zcela 
vyjmout z personálního výčtu vedeného v příloze 
9 pod písmeny a) – c) a začlenit ho až pod 
samotný výčet zdravotnických pracovníků.   
 
Uvedená definice je nyní nevhodně zařazena do 
vlastního výčtu zdravotnických pracovníků.  
 
2) 
Pod názvem přílohy 9 vyhlášky č. 99/2012 Sb., o 
požadavcích na minimální personální 
zabezpečení zdravotních služeb, ve znění 
pozdějších předpisů se opakuje název přílohy 

Neakceptováno, připomínkové místo 
s vysvětlením souhlasí.  

Z důvodu zachování jednotnosti stávající 
úpravy, kde je to tímto způsobem upraveno 
i na jiných místech. 

 

 

Akceptováno  
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„Požadavky na personální zabezpečení 
protialkoholní a protitoxikomanické záchytné 
služby:“ 
 
Dáváme ke zvážení, zda místo zopakování názvu 
přílohy nevyužít novelizace k věcnému naplnění 
ustanovení, které by mohlo například znít 
„Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná 
služba je personálně zajišťována zdravotnickými 
pracovníky následujících odborností:“ 
 
 

Ministerstvo průmyslu a 
obchodu    

gregorova@mpo.cz 
 doporučující 1) V obálce materiálu, v části Důvod 

předložení doporučujeme na konci 
odstavce doplnit slova „, ve znění zákona 
č. 65/2017 Sb.“. 

2) Do úvodní věty vyhlášky doporučujeme 
za slova „(zákon o zdravotních 
službách),“ vložit slova „ve znění zákona 
č. 111/2019 Sb.,“. 

3) K novelizačnímu bodu 1 – slovo 
„(Skiagrafie)“ navrhujeme vypustit jako 
nadbytečné.  

Zároveň dáváme ke zvážení, zda by 
nebylo vhodnější slova „jde-li o 
skiagrafické“ nahradit slovy „v případě 

1) Akceptováno 
 
 
 

2) Akceptováno 
 
 
 
 

3) Akceptováno 
 
 
 
 
Navrhujeme znění: „radiolog, 
intervenční radiolog, neuroradiolog, 
nebo dětský radiolog nebo 
v případě provádění pouze 
skiagrafického vyšetření hrudníku 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBGTDB4EY)

mailto:gregorova@mpo.cz


 14 

provádění skiagrafického“. 

 
 

 
4) K novelizačnímu bodu 2 – vzhledem 

k tomu, že u lékaře se specializovanou 
způsobilostí se v návrhu uvádí požadavky 
na jeho dostupnost, z důvodu odstranění 
pochybností doporučujeme dostupnost 
vyspecifikovat i u lékaře s odbornou 
způsobilostí s certifikátem o absolvování 
základního kmene. Dále doporučujeme 
doplnit zmínku o požadavku na odborný 
dohled nad činností lékaře uváděného 
v bodě 2, a to ještě před odkazy na 
poznámky pod čarou, např. tak, že se za 
slovo „kmene“ vloží slova „pod 
odborným dohledem lékaře se 
specializovanou způsobilostí“. Pokud se 
předpokládá, že lékař s odbornou 
způsobilostí s certifikátem o absolvování 
základního kmene bude moci vykonávat 
v záchytné stanici některé činnosti i bez 
dohledu, doporučujeme v tomto smyslu 
doplnit stávající obecné odůvodnění 
návrhu. 

pneumolog 
 
 

4) Vysvětleno. Lékař s certifikátem po 
základním kmeni bude přítomný, 
nikoli pouze dostupný a bude 
činnosti vykonávat samostatně, 
odůvodnění doplníme 

 

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 
 
petr.pechar@mpsv.cz 
 

doporučující K čl. II – Přechodné ustanovení 

      Doporučujeme zvážit znění „Přechodného 
ustanovení“, protože navržené znění zakládá 
podle našeho názoru možnost nerovnosti mezi 
lékaři zaměstnanci poskytovatele 

Neakceptováno, vysvětleno: 
 
Fakticky by akceptace uvedené připomínky 
znamenala oddálení navrhované právní 
úpravy o dalších 10 let. 
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protialkoholní a protitoxikomanické služby. 
 

      Odůvodnění: 

      Zaměstnanec lékař se specializovanou 
způsobilostí v oborech se základním kmenem 
hygienicko-epidemiologickým, 
maxilofaciálněchirurgickým, patologickým 
nebo radiologickým, může, pokud byla tato 
služba zajišťována tímto lékařem přede dnem 
nabytí účinnosti navrhované vyhlášky, 
pokračovat v zajišťování služby, a to až do 
dne skončení jeho pracovněprávního vztahu k 
poskytovateli protialkoholní a 
protitoxikomanické služby. Je možné, že toto 
„pokračování“ bude trvat až do  odchodu 
příslušného zaměstnance do důchodu, tj. např. 
40 let. Naproti tomu zaměstnanec - lékař se 
stejnou kvalifikací, který zajišťoval stejnou 
službu u poskytovatele v místě svého bydliště 
a za rok se např. z rodinných důvodů 
přestěhuje, už u tamního (tj. nového) 
zaměstnavatele stejné služby zajišťovat 
nemůže.  

 
      Pokud je závažný důvod k tomu, aby  v 

souvislosti se zúžením výčtu základních 
kmenů, které je třeba absolvovat, mohli  
lékaři s uvedenou specializovanou 
způsobilostí nadále personálně zabezpečovat 
poskytování zdravotní péče v záchytných 
stanicích, a věcně tomu nic nebrání, bylo by 

Cílem navrženého přechodného ustanovení 
je pouze to, aby daná záchytná stanice 
nemusela onoho lékaře propustit, resp. 
ukončit s ním aktuální pracovněprávní 
vztah.  
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vhodné přechodné ustanovení přeformulovat 
tak, aby nezakládalo nerovnost. Proto by pro 
případ, že jsou v současné době záchytné 
stanice zabezpečeny lékaři se základními 
kmeny, které se navrhují vypustit, tj. se 
základním kmenem hygienicko-
epidemiologickým, 
maxilofaciálněchirurgickým, patologickým 
nebo radiologickým, bylo vhodné stanovit 
podle potřeb dobu, a to i delší (např. 10 let), 
po kterou by tito lékaři mohli zdravotní péči v 
záchytných stanicích personálně 
zabezpečovat. 

 
 
V Praze dne 26. září 2019                                                                                                          
Vypracovala: Mgr. Eva Vozábová 
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