
 
 

II. 

 

N Á V R H 

VYHLÁŠKA 

ze dne                      2020,  

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

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., 
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních 
službách), ve znění zákona č. 111/2019 Sb., k provedení § 11 odst. 4 zákona 
o zdravotních službách: 

 

Čl. I 

Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální 
zabezpečení zdravotních služeb, ve znění vyhlášky č. 287/2013 Sb., vyhlášky 
č. 285/2017 Sb. a vyhlášky č. 304/2019 Sb., se mění takto:  

1. V příloze č. 3 části I bodech 9, 10, 11 a 12 se text „16.00“ nahrazuje textem 
„15.30“.  

2. V příloze č. 3 části I bodě 9 písmeno a) zní:  

„a) lékařem se specializovanou způsobilostí, zvláštní odbornou způsobilostí 
nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v příslušném oboru,“ 

3. V příloze č. 3 části I bodě 9 písm. c) se za slovo „certifikátem14)“ vkládají slova 
„o absolvování základního kmene pro příslušný obor“ a číslo „20“ se nahrazuje 
číslem „30“.  

4. V příloze č. 3 části I bodě 10 písm. a) se za slova „lékařem se“ vkládají slova 
„specializovanou způsobilostí, zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní 
specializovanou“.   

5. V příloze č. 3 části I bodě 11 písm. a) a v bodě 12 se slovo „radiologickým“ 
nahrazuje slovy „neurochirurgickým, kardiochirurgickým“.  

6. V příloze č. 3 části I bodě 11 písm. b) se za slovo „certifikátem14)“ vkládají slova 
„o absolvování základního kmene uvedeného v písmenu a)“ a číslo „20“ se 
nahrazuje číslem „30“.  

7. V příloze č. 3 části II bodě 1.1.1. se text „16.00“ nahrazuje textem „15.30“, slova 
„ortopedem a“ se nahrazují slovem „ortopedem,“ a za slovo „kmenem“ se 
doplňují slova „a péče v oboru urologie chirurgem“. 

8. V příloze č. 3 části II bodě 1.2.1, 3.2, 3.4, 3.6 a 3.7 se text „16.00“ nahrazuje 
textem „15.30“.  
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Čl. II 

Přechodné ustanovení 
 

Poskytovatel lůžkové péče, který poskytuje lůžkovou péči ke dni nabytí účinnosti 
této vyhlášky, musí splnit požadavky na minimální personální zabezpečení lůžkové 
péče podle vyhlášky č. 99/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této 
vyhlášky, do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. 
 

 
 

Čl. III 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2020.  
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