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III. 

ODŮVODNĚNÍ 

I. Obecná část 

 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění hlavních 
principů  

Novela vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení 
zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů, se týká personálního zabezpečení 
lůžkové péče v pracovních dnech v době od 16.00 hodin do 7.00 hodin následujícího 
dne a dále v sobotu, v neděli a ve svátek (dále jen „mimo běžnou pracovní dobu“).  
 
Novela byla vypracována v návaznosti na řešení problematiky kompetencí, které může 
vykonávat lékař s odbornou způsobilostí a s certifikátem o absolvování základního 
kmene, bez dohledu. Výčet těchto činností má být stanoven v nových vyhláškách, 
v návaznosti na nové zmocnění obsažené v zákoně 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 rovněž reflektuje změny v zákoně č. 95/2004 Sb., týkající se úpravy odborného 
dohledu, a vychází z poznatků a potřeb praxe. 
 
Vyhláška č. 99/2012 Sb. upravuje v Příloze 3 Části I, bodu 9 požadavky na personální 
zabezpečení zdravotní péče poskytované pacientům na lůžkách akutní lůžkové péče 
standardní mimo běžnou pracovní dobu. Za současného stavu může tuto péči 
zabezpečit mimo jiné lékař s odbornou způsobilostí a s certifikátem o absolvování 
jakéhokoliv kmene, a to za podmínky dostupnosti lékaře se specializovanou 
způsobilostí v oborech určených Přílohou 3 vyhlášky č. 99/2012 Sb. Navržená novela 
má za cíl tento stav změnit tak, aby zdravotní péči poskytovanou pacientům na lůžkách 
akutní lůžkové péče standardní mohl mimo běžnou pracovní dobu zabezpečit pouze 
lékař s odbornou způsobilostí a s certifikátem o absolvování základního kmene 
v příslušném oboru poskytované péče.  
 
Vyhláška č. 99/2012 Sb. dále upravuje v Příloze 3 Části I, bodu 10 požadavky 
na personální zabezpečení zdravotní péče poskytované pacientům na lůžkách akutní 
lůžkové péče intenzivní mimo běžnou pracovní dobu. Současné znění citovaného 
ustanovení umožňuje různé výklady, proto dochází k formulačnímu zpřesnění v tom 
smyslu, že zdravotní péče poskytovaná na lůžkách akutní lůžkové péče intenzivní 
bude zajištěna lékařem se specializovanou způsobilostí, lékařem se zvláštní odbornou 
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způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí a dalšími nelékařskými 
zdravotnickými pracovníky.  
 
V Příloze 3 Části I, bodu 11 vyhlášky č. 99/2012 jsou upraveny požadavky 
na personální zabezpečení zdravotní péče poskytované pacientům na lůžkách 
následné lůžkové péče mimo běžnou pracovní dobu. Podle současného stavu může 
následnou lůžkovou péči mimo běžnou pracovní dobu zabezpečit mimo jiné také lékař 
s odbornou způsobilostí a s certifikátem o absolvování jakéhokoliv kmene, a to za 
podmínky dostupnosti lékaře se specializovanou způsobilostí 
ve vyjmenovaných oborech. Navržená novela má za cíl tento stav změnit tak, aby tuto 
péči mohl zabezpečit pouze lékař s odbornou způsobilostí a s certifikátem 
o absolvování základního kmene uvedeného ve výčtu v písmenu a) předmětného 
ustanovení. 
 
Dalším cílem novely je sjednotit právní úpravu dohledu dle zákona č. 95/2004 Sb. 
a dostupnosti lékaře se specializovanou způsobilostí na odděleních lůžkové péče dle 
vyhlášky č. 99/2012 Sb. mimo běžnou pracovní dobu. Vyhláška č. 99/2012 Sb. 
(s účinností od 1. dubna 2012) stanoví pro zabezpečení péče mimo běžnou pracovní 
dobu v případě, že ji zajišťuje lékař s odbornou způsobilostí s certifikátem podmínku 
fyzické přítomnosti lékaře se specializovanou způsobilostí do 20 minut. Přitom § 4 
odst. 6 zákona č. 95/2004 Sb. upravuje odborný dohled tak, že jej 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 (s účinností od 1. července 2017).  
 
Na základě podnětů z praxe je dále vyhláška upravena tak, aby se personální 
zabezpečení „mimo běžnou pracovní dobu“ vztahovalo na dobu od 15.30 do 7.00 hod. 
následujícího dne a dále v sobotu, v neděli a ve svátek. Doba 7.00 až 15.30 hod. 
odpovídá osmihodinové pracovní době s třicetiminutovou přestávkou, která je 
standardní ve velkém množství zdravotnických provozů; úprava byla promítnuta do 
celé Přílohy 3 vyhlášky. 

 
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 č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.  

Ministerstvo je zmocněno stanovit vyhláškou požadavky na personální zabezpečení 
zdravotních služeb, včetně lůžkové péče.   
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Navrhované požadavky na personální zabezpečení lůžkové péče mimo běžnou 
pracovní dobu odpovídají účelu a povaze zde poskytované péče na náležité odborné 
úrovni podle zákona č. 372/2011 Sb. 
 

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, dopad navrhované právní úpravy na životní prostředí 

 

Navrhovaná právní úprava nebude mít dopad na státní rozpočet ani na systém 
veřejného zdravotního pojištění.  

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

Zvýšení nákladů se nepředpokládá ani u poskytovatelů zdravotních služeb, neboť 
nedochází k navýšení počtu lékařů, kteří budou muset zdravotní služby personálně 
zabezpečit. Nezavádí se ani požadavek na zvýšení jejich kvalifikace – zdravotní péči 
bude nadále moci zabezpečit lékař s odbornou způsobilostí a s certifikátem 
o absolvování základního kmene. 

Z hlediska pacientů lze očekávat, že navrhovaná právní úprava bude mít pozitivní 
dopady. Navrženou změnou dojde ke zvýšení kvality a bezpečí poskytované péče na 
odděleních akutní lůžkové péče standardní mimo běžnou pracovní dobu, neboť 
zdravotní péči bude poskytovat lékař s potřebnou způsobilostí.   

Navrhovaná právní úprava nebude mít dopad na životní prostředí. 

 
5. 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. 

 
6. 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.  
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7. Zhodnocení korupčních rizik navrhovaného řešení 
Stávající právní úprava postupu správních orgánů při posuzování plnění požadavků 
na personální zabezpečení lůžkové péče se nemění. Navrhovaná právní úprava 
nezvyšuje riziko korupčního jednání.  
 

8. Dopad na bezpečnost nebo obranu státu 

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

 

II. Zvláštní část 

K bodu 1 

K Příloze 3, Části I, bodům 9 až 11 a 12 

Vyhláška je upravena tak, aby se personální zabezpečení „mimo běžnou pracovní 
dobu“ vztahovalo na dobu od 15.30 do 7.00 hod. následujícího dne a dále v sobotu, 
v neděli a ve svátek. Doba 7.00 až 15.30 hod. odpovídá osmihodinové pracovní době 
s třicetiminutovou přestávkou, která je standardní ve velkém množství zdravotnických 
provozů. 

 

K bodu 2 a 3 

K Příloze 3, Části I, bodu 9 písm. a) a c) 

Vyhláška č. 99/2012 Sb. upravuje v Příloze 3 Části I, bodu 9 požadavky na personální 
zabezpečení zdravotní péče poskytované pacientům na lůžkách akutní lůžkové péče 
standardní mimo běžnou pracovní dobu.  
 
Podle současného stavu tuto péči zabezpečuje: 
 

a) lékař se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí 
v příslušném oboru, 

b) lékař se specializovanou způsobilostí v oboru, který má společný základní kmen 
s oborem poskytované péče, nebo 

c) lékař s odbornou způsobilostí s certifikátem, pokud je zajištěna fyzická 
přítomnost lékaře uvedeného v písmenu a) nebo b) do 20 minut, 

d) a další nelékařští zdravotničtí pracovníci. 
 
Za současného stavu tedy může akutní lůžkovou péči standardní mimo běžnou 
pracovní dobu zabezpečit mimo jiné také lékař s odbornou způsobilostí a s certifikátem 
o absolvování jakéhokoliv kmene, a to za podmínky dostupnosti lékaře se 
specializovanou způsobilostí v oborech určených Přílohou 3 vyhlášky č. 99/2012 Sb. 
Navržená novela má za cíl tento stav změnit tak, aby zdravotní péči poskytovanou 
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pacientům na lůžkách akutní lůžkové péče standardní mohl mimo běžnou pracovní 
dobu zabezpečit pouze lékař s odbornou způsobilostí a s certifikátem o absolvování 
základního kmene v příslušném oboru poskytované péče.  
 
Požadavky na personální zabezpečení jednotlivých oborů péče stanoví část II Přílohy 
3 vyhlášky č. 99/2012 Sb. Přitom podle bodu 22 části I Přílohy 3 citované vyhlášky se 
chirurgickými obory rozumí cévní chirurgie, gynekologie a porodnictví, hrudní 
chirurgie, chirurgie, kardiochirurgie, maxilofaciální chirurgie, neurochirurgie, 
oftalmologie, orální a maxilofaciální chirurgie, ortopedie a traumatologie pohybového 
ústrojí, otorinolaryngologie, plastická chirurgie, popáleninová medicína, 
spondylochirurgie, traumatologie, urologie a příslušné obory, ve kterých je 
poskytována péče dětem a podle bodu 23 části I Přílohy 3 citované vyhlášky  se 
interními obory rozumí obory angiologie, endokrinologie a diabetologie, 
gastroenterologie, geriatrie, hematologie a transfuzní lékařství, kardiologie, klinická 
onkologie, nefrologie, neurologie, pneumologie a ftizeologie, pracovní lékařství, 
radiační onkologie, revmatologie, vnitřní lékařství a příslušné obory, ve kterých je 
poskytována péče dětem.  
 
Z uvedeného vyplývá, že pokud je na lůžkovém oddělení poskytována péče např. 
v oboru kardiochirurgie, bude vyžadováno, aby lékař s odbornou způsobilostí 
a s certifikátem absolvoval základní kmen kardiochirurgický, pro obor pneumologie 
a ftizeologie pak základní kmen interní. 
 
Navrženou změnou dojde ke zvýšení kvality a bezpečí poskytované péče na 
odděleních akutní lůžkové péče standardní mimo běžnou pracovní dobu, neboť 
zdravotní péči bude poskytovat lékař s potřebnou způsobilostí. Nadále nebude 
dostačovat lékař s certifikátem o absolvování jakéhokoliv základního kmene.  
 
K preciznímu vymezení teoretických znalostí, ale zejména základních dovedností, 
které by měl lékař v rámci vzdělávání v základním kmeni získat, došlo vyhláškou 
č. 221/2018 Sb., o vzdělávání v základních kmenech lékařů. Tato vyhláška je 
prováděcím právním předpisem 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. 
 
Dalším prováděcím předpisem zákona č. 95/2004 Sb., tj. vyhláškou č. 280/2018 Sb. 
pak došlo ke stanovení činností, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu 
a bez odborného dozoru na základě odborné způsobilosti. 
 
Navíc zákon č. 95/2004 Sb., po novelizaci provedené zákonem č. 67/2017 Sb., 
předpokládá ve zmocňovacím ustanovení, že budou vydány i právní předpisy, resp. 
vyhlášky, které vymezí činnosti, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu 
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v rámci poskytování zdravotních služeb, získal-li certifikát o absolvování základního 
kmene. 
 
Novela má dále za cíl sjednotit právní úpravu dohledu dle zákona č. 95/2004 Sb. 
a dostupnost lékaře se specializovanou způsobilostí na odděleních lůžkové péče dle 
vyhlášky č. 99/2012 Sb. mimo běžnou pracovní dobu. 
 
Vyhláška č. 99/2012 Sb. stanoví pro zabezpečení péče mimo běžnou pracovní dobu 
v případě, že ji zajišťuje lékař s odbornou způsobilostí s certifikátem, podmínku fyzické 
přítomnosti lékaře se specializovanou způsobilostí do 20 minut. Přitom § 4 odst. 6 
zákona č. 95/2004 Sb. upravuje odborný dohled 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.“ Navrženou novelou tedy dojde ke 
sjednocení obou úprav.  
 
 
K bodu 4 
K Příloze 3, Části I, bodu 10 
 
Zákon č. 95/2004 Sb. ve znění zákona č. 67/2017 Sb. nově zavedl pojem „zvláštní 
specializovaná způsobilost“ pro způsobilost pro výkon činností, které jsou podmíněny 
získáním znalostí a dovedností podle vzdělávacího programu nástavbového oboru. 
Podle přechodných ustanovení zákona č. 67/2017 Sb. však odborná, specializovaná 
nebo zvláštní odborná způsobilost lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta získaná 
podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zůstává 
nedotčena. Proto je za pojem „lékař se zvláštní odbornou způsobilostí“ doplněn též 
pojem „lékař se zvláštní specializovanou způsobilostí“. 
 
Vyhláška č. 99/2012 Sb. upravuje v Příloze 3 Části I, bodu 10 požadavky na personální 
zabezpečení zdravotní péče poskytované pacientům na lůžkách akutní lůžkové péče 
intenzivní mimo běžnou pracovní dobu. Dochází k formulačnímu zpřesnění daného 
ustanovení tak, aby bylo najisto postaveno, že uvedenou péči může zajistit pouze lékař 
se specializovanou způsobilostí, nebo lékař se zvláštní odbornou způsobilostí nebo 
zvláštní specializovanou způsobilostí v příslušných oborech péče a další nelékařští 
zdravotničtí pracovníci. 
 

 
K bodu 5 
 
K Příloze 3, Části I, bodu 11 písm. a)  
Novelizací zákona č. 95/2004 Sb., provedenou zákonem č. 67/2017 Sb., došlo mimo 
jiné ke zvýšení počtu základních kmenů specializačního vzdělávání lékařů. 
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V návaznosti na tuto úpravu je mezi výčet základních kmenů, po jejichž absolvování 
může lékař se specializovanou způsobilostí zabezpečit následnou lůžkovou péči mimo 
běžnou pracovní dobu, doplněn základní kmen kardiochirurgický a neurochirurgický. 
Naproti tomu je vyjmut kmen radiologický. V praxi lékaři v oboru radiologie nemají 
adekvátní zkušenosti klinické ani administrativní, navíc na rozdíl od klinických oborů 
se lékaři s touto specializací uplatňují přímo ve svém oboru až do konce své aktivní 
profesní kariéry. 
 
 
K Příloze 3, Části I, bodu 12   

Vyhláška č. 99/2012 Sb. upravuje v Příloze 3 Části I, bodu 12 požadavky na personální 
zabezpečení zdravotní péče poskytované pacientům na lůžkách dlouhodobé lůžkové 
péče a péče v dětských domovech mimo běžnou pracovní dobu. 
 
Novelizací zákona č. 95/2004 Sb., provedenou zákonem č. 67/2017 Sb., došlo mimo 
jiné ke zvýšení počtu základních kmenů specializačního vzdělávání lékařů. 
V návaznosti na tuto úpravu je mezi výčet základních kmenů, po jejichž absolvování 
může lékař se specializovanou způsobilostí zabezpečit dlouhodobou lůžkovou péči 
a péči v dětských domovech mimo běžnou pracovní dobu, doplněn základní kmen 
kardiochirurgický a neurochirurgický. Naproti tomu je vyjmut kmen radiologický. V praxi 
lékaři v oboru radiologie nemají adekvátní zkušenosti klinické ani administrativní, navíc 
na rozdíl od klinických oborů se lékaři s touto specializací uplatňují přímo ve svém 
oboru až do konce své aktivní profesní kariéry. 
 
 
K bodu 6 
K Příloze 3, Části I, bodu 11 
 
Vyhláška č. 99/2012 Sb. upravuje v Příloze 3 Části I, bodu 11 požadavky na personální 
zabezpečení zdravotní péče poskytované pacientům na lůžkách následné lůžkové 
péče mimo běžnou pracovní dobu. Podle současného stavu může následnou lůžkovou 
péči mimo běžnou pracovní dobu zabezpečit mimo jiné také lékař s odbornou 
způsobilostí a s certifikátem o absolvování jakéhokoliv kmene, a to za podmínky 
dostupnosti lékaře se specializovanou způsobilostí v oborech určených v písmeni a). 
Navržená novela má za cíl tento stav změnit tak, aby zdravotní péči poskytovanou 
pacientům na lůžkách následné lůžkové péče mohl mimo běžnou pracovní dobu 
zabezpečit pouze lékař s odbornou způsobilostí a s certifikátem o absolvování 
základního kmene uvedeného ve výčtu v písmeni a).  
Novela má dále za cíl sjednotit právní úpravu dohledu dle zákona č. 95/2004 Sb. 
a dostupnost lékaře se specializovanou způsobilostí na odděleních lůžkové péče dle 
vyhlášky č. 99/2012 Sb. mimo běžnou pracovní dobu. 
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Vyhláška č. 99/2012 Sb. stanoví pro zabezpečení péče mimo běžnou pracovní dobu 
v případě, že ji zajišťuje lékař s odbornou způsobilostí s certifikátem podmínku fyzické 
přítomnosti lékaře se specializovanou způsobilostí do 20 minut. Přitom § 4 odst. 6 
zákona č. 95/2004 Sb. upravuje odborný dohled 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.“ Navrženou novelou tedy dojde ke 
sjednocení obou úprav.  
 
 
K bodu 7 
K příloze 3, části II, bodu 1.1.1. 
 
Vyhláška je upravena tak, aby se personální zabezpečení „mimo běžnou pracovní 
dobu“ vztahovalo na dobu od 15.30 do 7.00 hod. následujícího dne a dále v sobotu, 
v neděli a ve svátek. Doba 7.00 až 15.30 hod. odpovídá osmihodinové pracovní době 
s třicetiminutovou přestávkou, která je standardní ve velkém množství zdravotnických 
provozů. 
 
Vzhledem k nedostatku urologů vyhláška dále umožňuje, aby zdravotní péči 
poskytovanou mimo běžnou pracovní dobu v rámci oboru urologie mohl zabezpečit též 
chirurg. 
 
 
K bodu 8 
K příloze 3, části II, bodu 1.2.1, 3.2., 3.4., 3.6. a 3.7. 
 
Vyhláška je upravena tak, aby se personální zabezpečení „mimo běžnou pracovní 
dobu“ vztahovalo na dobu od 15.30 do 7.00 hod. následujícího dne a dále v sobotu, 
v neděli a ve svátek. Doba 7.00 až 15.30 hod. odpovídá osmihodinové pracovní době 
s třicetiminutovou přestávkou, která je standardní ve velkém množství zdravotnických 
provozů. 
 
 
K Čl. II 
Přechodné ustanovení 
 
Přechodné ustanovení bylo navrženo tak, aby se na výše uvedené změny mohli 
připravit jak poskytovatelé lůžkové péče, tak lékaři ve vlastním specializovaném 
výcviku. 
 
K Čl. III  
Nabytí účinnosti je navrženo dnem 1. 7. 2020. 
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