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 V. 
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.  

 (Materiál rozeslán byl rozeslán meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví  
dne 15. 4. 2020, s termínem pro přijímání připomínek do 7. 5. 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce) 

  
Připomínkové místo 
 

 
Novelizační 
bod, 
ustanovení 
charakter 
připomínky 
 

 
Znění připomínky 
 
 

Vyhodnocení připomínky 
 

Ministerstva    

Ministerstvo financí    

 Zásadní 1.  Žádáme zdůvodnit, v čem konkrétně 
spočívá v důvodové zprávě uvedené 
tvrzení, že pro pacienty bude mít návrh 
pozitivní dopad. Jak se konkrétně 
změní péče o pacienty po změně 
personálního obsazení na odděleních 
akutní lůžkové péče a jak se projeví na 
péči o pacienty změna délky běžné 
pracovní doby.  

Vysvětleno  
Za současného stavu 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. Teoreticky je tak 
možné, aby na oddělení kardiologie sloužil 
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lékař po absolvování oftalmologického nebo 
psychiatrického kmene.  
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. 
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. 
Úprava délky „běžné pracovní doby“ vychází 
z potřeb praxe ve zdravotnických zařízeních. 
Kvalita péče o pacienty se touto úpravou 
podstatně nezmění – neboť podle nové právní 
úpravy bude péče o pacienty v rámci běžné 
pracovní doby i mimo ni zajištěna lékařem 
s požadovanou způsobilostí na rozdíl 
od současného stavu. 
Připomínkové místo s vypořádáním 
SOUHLASÍ.  
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Ministerstvo obrany     

 Doporučující 1. Úvodní větu novely vyhlášky 
doporučujeme uvést do souladu s čl. 55 
odst. 3 Legislativních pravidel vlády.  

Odůvodnění: 
Vzhledem k tomu, že novela vyhlášky 
obsahuje pouze změny týkající se přílohy  
č. 3 k vyhlášce, je třeba postupovat podle 
výše uvedeného ustanovení LPV a zároveň 
ve všech novelizačních bodech odstranit 
slova „příloze č. 3“. 
Tato připomínka je doporučující.  
 

Upraveno jinak 
V návaznosti na změny navazující na 
připomínku kraje Moravskoslezského.  

 Doporučující 2. V přiloženém platném znění vyhlášky 
s vyznačením navrhovaných změn 
doporučujeme dosavadní nadpisy bodů 
v příloze č. 3, které se nemění, 
neuvádět tučně a naopak uvést tučně 
nové přechodné ustanovení vyhlášky. 

Odůvodnění: 
Předložená část platného znění vyhlášky 
s vyznačením navrhovaných změn je 
z uvedených důvodů nepřehledná.  
Tato připomínka je doporučující.  
 

Neakceptováno 
Nadpisy v platném znění s vyznačenými 
změnami jsou uvedeny tak, jak mají být ve 
vyhlášce v souladu s LPV. K modifikaci 
platného znění v navrhovaném směru se 
nepřistupuje.  
Přechodné ustanovení k novele vyhlášky se 
v textu platného znění s vyznačenými 
změnami neuvádí.  
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Ministerstvo vnitra 
 

   

 Leg-tech. 
a  formální 

Leg-tech. a  formální 
Obecně: 

1. S ohledem na čl. 55 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme sloučit novelizační body, 
které obsahují tutéž změnu. 

2. Prováděcí předpis je členěn na články, 
navrhujeme označení článku neuvádět 
tučně (srov. čl. 28 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády).  

Akceptováno částečně 

Ad 1) Body obsahující tutéž změnu jsou 
sloučeny tak, aby úprava zůstala dostatečně 
přehledná.  

Ad 2) Akceptováno 

  K čl. I bodu 8 – k příloze č. 3 části II:  
Slovo „bodě“ doporučujeme nahradit 

slovem „bodech“. 

Akceptováno - upraveno 

Kraje    

Kraj vysočina    

 Doporučující 
Připomínka k Čl. I bodu 7: 

Navrhujeme v příloze č. 3 části II 
následující znění bodu 1.1.1.: 
„1.1.1. Personální zabezpečení 
chirurgických oborů je následující 
a) lékař se specializovanou popřípadě 
zvláštní odbornou způsobilostí v příslušném 

Akceptováno jinak  
V souladu se systematikou vyhlášky č. 
99/2012 Sb. a připomínkou ČLK navrhujeme 
následující znění: 
„1.1. Chirurgické obory 
 1.1.1. Personální zabezpečení 
chirurgických oborů je následující 
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oboru 2,0 úvazku, 
b) lékař s odbornou způsobilostí 2,0 úvazku, 
z toho 1,0 s certifikátem14), 
c) všeobecná sestra se specializovanou 
způsobilostí v oboru bez dohledu 1,0 úvazku, 
d) všeobecná sestra bez dohledu a 
všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent 
celkem 8,5 úvazku a 
e) sanitář nebo ošetřovatel 4,0 úvazku. 
Zdravotní péče poskytovaná v pracovních 
dnech v době od 15.30 hodin do 7.00 hodin 
následujícího dne a dále v sobotu, v neděli a 
ve svátek17) může být zajištěna též 
ortopedem, péče v oboru ortopedie a 
traumatologie pohybového ústrojí lékařem 
se specializovanou způsobilostí se 
základním chirurgickým kmenem a péče v 
oboru urologie chirurgem, je-li zajištěna 
možnost telefonické konzultace urologa a 
jeho dostupnost do 30 minut.“ 

  

a) lékař se specializovanou popřípadě zvláštní 
odbornou způsobilostí v příslušném oboru 2,0 
úvazku, 
b) lékař s odbornou způsobilostí 2,0 úvazku, z 
toho 1,0 s certifikátem14), 
c) všeobecná sestra se specializovanou 
způsobilostí v oboru bez dohledu 1,0 úvazku, 
d) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná 
sestra nebo zdravotnický asistent celkem 8,5 
úvazku a 
 e) sanitář nebo ošetřovatel 4,0 úvazku. 
 Zdravotní péče poskytovaná v 
pracovních dnech v době od 16.00 15.30 hodin 
do 7.00 hodin následujícího dne a dále v 
sobotu, v neděli a ve svátek17) může být 
zajištěna též ortopedem a ortopedem, péče v 
oboru ortopedie a traumatologie pohybového 
ústrojí lékařem se specializovanou způsobilostí 
se základním chirurgickým kmenem a péče 
v oboru urologie chirurgem, pokud je 
zajištěna dostupnost urologa.“  
Bod 24. části I. přílohy č. 3 vyhlášky 
 č. 99/2012 Sb. pak podává následující definici 
dostupnosti: 
„Dostupností zdravotnického pracovníka a 
jiného odborného pracovníka se pro účely 
části II. této přílohy rozumí dostupnost rady a 
pomoci prostřednictvím telefonu nebo 
elektronicky, v případě vyžádání fyzická 

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



 6 

přítomnost v závislosti na naléhavosti 
provedení výkonu a na klinickém stavu 
pacienta.“ 
Připomínkové místo s vypořádáním 
SOUHLASÍ.  
ČLK s navrženým vypořádáním nesouhlasí.  

Moravskoslezský kraj    

 Zásadní Zásadní  připomínka  

Podle čl. I bodu 2 návrhu vyhlášky se v příloze 
č. 3 „Požadavky na personální zabezpečení 
lůžkové péče“, části I „Společné požadavky na 
personální zabezpečení lůžkové péče“, bodě 9 
text písmene a) 

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

nahrazuje textem 

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

Navrhujeme, aby tento nový text byl nahrazen 
i u jednotlivých oborů v části II „Zvláštní 
požadavky na personální zabezpečení lůžkové 
péče“, sekci 1 „Akutní lůžková péče 
standardní“. 

Akceptováno 
Příloha č. 3 je upravena. Současně je změna 
promítnuta také i do příloh 1,2 a 7. 
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Odůvodnění: 

Návrh vyhlášky doplňuje podle 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, do 
obecných požadavků zvláštní specializovanou 
způsobilost, avšak u jednotlivých oborů 
ponechává původní formulaci. V rámci 
jednotného definování doporučujeme zavést 
stejnou terminologii. 

 

    

Hlavní město Praha    

 Doporučující K čl. I:  
k bodu 5 (Příloze č. 3 Části I bodu 12): 

- za číslo „12“ vložit slova „větě druhé“ 

Neakceptováno  

 

  k bodu 7 (Příloze č. 3 Části II bodu 1.1.1): 
- za textem „1.1.1“ vypustit tečku a 

vložit slova „větě druhé“ a slova „za 
slovo kmenem“, v souladu s čl. 58 odst. 
8 písm. g) Legislativních pravidel 
vlády, nahradit slovy „na konci textu 
věty druhé“ 

Neakceptováno  

Označení bodu 1.1.1. odpovídá označení 
textu publikovanému ve Sbírce zákonů.  
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  k bodu 8 (Příloze č. 3 Části II bodům 1.2.1, 
3.2, 3.4, 3.6 a 3.7): 

- slovo „bodě“ nahradit slovem 
„bodech“, za text „1.2.1“ vložit slova 
„větě druhé“, za text „3.2“ vložit slova 
„větě druhé“, za text „3.4“ vložit slova 
„větě druhé“, za text „3.6“ vložit slova 
„větě páté“ a za text „3.7“ vložit slova 
„větě poslední“ 

Akceptováno částečně.  

 

1. Slovo „bodě“ nahrazeno slovem „v 
bodech“.  

    

Česká lékařská komora     

  Připomínka k části I bodu 9. písm. c) 
přílohy č. 3 k vyhl. č. 99/2012 Sb. 
Česká lékařská komora nesouhlasí 
s navrhovanou časovou změnou pro 
zajištění fyzické přítomnosti lékaře se 
specializovanou způsobilostí v případech, 
kdy je akutní lůžková péče personálně 
zajištěna lékařem s certifikátem o 
absolvování základního kmene a trvá na 
zachování současného časové limitu 
v délce 20 minut. 
Odůvodnění: 
Zákonodárce argumentuje sjednocením 
časové lhůty se zák. č. 95/2004 Sb. V tomto 
smyslu je potřeba uvést, že v případě 
zákonné úpravy se jedná o lhůtu 

 
Neakceptováno 
 
ČLK uplatňovala identickou připomínku již 
v rámci vnitřního připomínkového řízení.  
MZ  připomínku neakceptuje, neboť považuje 
dostupnost lékaře se specializovanou 
způsobilostí do 30 minut, v souladu s úpravou 
dohledu v zákoně č. 95/2004 Sb. v akutní 
lůžkové péči standardní, za dostatečnou. 
 
 
 
 
Připomínkové místo s návrhem na 
vypořádání NESOUHLASÍ.  
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stanovenou v rámci specializačního 
vzdělávání lékařů, bez ohledu na druh a typ 
péče, nikoliv o lhůtu, která by měla 
odpovídat časovému zajištění erudovaného 
lékaře v rámci personálního zabezpečení 
akutní lůžkové péče. Lékař pracující pod 
odborným dohledem zejména na 
odděleních poskytujících akutní lůžkovou 
péči, by měl mít dohlížejícího lékaře 
fyzicky přítomného v co nejkratší době, 
přičemž doba 20 minut se jeví jako 
objektivně žádoucí, a to i s ohledem na 
skutečnost, kdy vyhláška nerozlišuje mezi 
akreditovaným a neakreditovaným 
poskytovatelem zdravotních služeb. ČLK 
z odborných důvodů, jakož i s přihlédnutím 
k ochraně pacientů a zejména v rámci 
podpory mladých lékařů s prodloužením 
doby fyzické dostupnosti erudovaného 
lékaře v rámci akutní lůžkové péče 
nesouhlasí a trvá na zachování stávajícího 
stavu. 
Česká lékařská trvá na zachování 
časového limitu v délce 20 minut. 
Zásadní připomínka 
 

  Připomínka k části II bodu 1.1.1 přílohy 
č. 3 k vyhl. č. 99/2012 Sb. 
Česká lékařská komora nesouhlasí 
s navrhovanou změnou, když by 

Akceptováno částečně 
Navržená úprava vycházela z připomínky 
Asociace českých a moravských nemocnic, 
která upozorňovala na nedostatek lékařů 
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personální zajištění chirurgických oborů 
v pracovních dnech od 15.30 do 7.00 
hodin mělo být v případě oboru urologie 
zajištěno chirurgem.  
Odůvodnění:  
Navrhovaná změna vede k dalšímu 
snižování kvality poskytované péče. 
Z návrhu není zcela zřejmé, jaké důvody 
vedou předkladatele k personálnímu 
zajištění oboru urologie chirurgem. 
Z věcného hlediska se jedná o rozdílné 
obory, které nemají společný ani základní 
kmen. Už tato skutečnost je důvodným a 
zcela zásadním argumentem k odmítnutí 
navrhované změny předmětného 
ustanovení, které vede k zjevnému 
snižování kvality poskytované zdravotní 
péče z důvodů umožnění poskytování péče 
lékařem, který v daném oboru nedisponuje 
nejen příslušnou specializovanou 
způsobilostí, ale ani společným základním 
kmenem. Narušení dosavadních vazeb 
poskytované zdravotní péče vázané na 
základní kmen a specializovanou 
způsobilost povede nejen k postupné 
destrukci již tak narušeného systému 
odborností, ale především k prohloubení 
nejasností kompetencí a hranic mezi 
jednotlivými odbornostmi v rámci 
poskytované zdravotní péče, tedy ke 
snížení kvality zdravotní péče. 

s certifikátem o absolvování urologického 
kmene a urologů se specializovanou 
způsobilostí v řadě nemocnic. 
V souladu s doporučující připomínkou kraje 
Vysočina navrhujeme kompromisní řešení 
v následujícím znění: 
„1.1. Chirurgické obory 
 1.1.1. Personální zabezpečení 
chirurgických oborů je následující 
 a) lékař se specializovanou popřípadě zvláštní 
odbornou způsobilostí v příslušném oboru 2,0 
úvazku, 
b) lékař s odbornou způsobilostí 2,0 úvazku, z 
toho 1,0 s certifikátem14), 
 c) všeobecná sestra se specializovanou 
způsobilostí v oboru bez dohledu 1,0 úvazku, 
 d) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná 
sestra nebo zdravotnický asistent celkem 8,5 
úvazku a 
e) sanitář nebo ošetřovatel 4,0 úvazku. 
  Zdravotní péče poskytovaná v 
pracovních dnech v době od 16.00 15.30 hodin 
do 7.00 hodin následujícího dne a dále v 
sobotu, v neděli a ve svátek17) může být 
zajištěna též ortopedem a ortopedem, péče v 
oboru ortopedie a traumatologie pohybového 
ústrojí lékařem se specializovanou způsobilostí 
se základním chirurgickým kmenem a péče 
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Česká lékařská komora trvá na 
vypuštění možnosti poskytovat zdravotní 
péči v oboru urologie chirurgem. 
Zásadní připomínka 
 

v oboru urologie chirurgem, pokud je 
zajištěna dostupnost urologa.“  
 
Bod 24. části I. Přílohy 3 vyhlášky č. 99/2012 
Sb. pak podává následující definici 
dostupnosti: 
„Dostupností zdravotnického pracovníka a 
jiného odborného pracovníka se pro účely 
části II. této přílohy rozumí dostupnost rady a 
pomoci prostřednictvím telefonu nebo 
elektronicky, v případě vyžádání fyzická 
přítomnost v závislosti na naléhavosti 
provedení výkonu a na klinickém stavu 
pacienta.“ 
Připomínkové místo s návrhem na 
vypořádání NESOUHLASÍ. 

Českomoravská 
konfederace odborových 
svazů 

   

 Zásadní Českomoravská konfederace 
odborových svazů projednala předložený 
návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
99/2012 Sb., o požadavcích na minimální 
personální zabezpečení zdravotních služeb, 
ve znění pozdějších předpisů a v dohodě s 
odborovým svazem zdravotnictví a sociální 
péče CR sděluje, že vyhláška je dle názorů 
odborů v rozporu s pracovně právními 
předpisy a regulérně umožňuje přetěžování 
nelékařského zdravotnického personálu u 

 
Neakceptováno 
 
Úprava počtu nelékařských zdravotnických 
pracovníků při zajištění lůžkové péče mimo 
běžnou pracovní dobu není předmětem této 
novely.  
Vyhláška č. 99/2012 Sb. stanovuje minimální, 
nepodkročitelné požadavky, nikoli doporučené 
stavy personálu.  
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poskytovatelů lůžkové zdravotní péče. 
Jako vstupní materiál k diskuzi 

zasíláme materiál NCO-NZO (dříve Institut 
pro další vzdělávání pracovníků ve 
zdravotnictví v Brně), který zpracoval 
odborný tým pod vedením Karly Pochylé. 
(v příloze vypořádací tabulky) 

Deklarujeme, že na zásadní změně 
vyhlášky a hledání způsobů navýšení 
nelékařského zdravotnického personálu 
jsme připraveni se podílet. Tuto 
připomínku považuje ČMKOS za 
zásadní. 

MZ je obeznámeno s přiloženou Metodikou, 
nicméně je toho názoru, že s ohledem na dobu 
jejího zpracování již neodpovídá současným 
požadavkům ve zdravotnických zařízeních. 
MZ nicméně tuto připomínku vyhodnotilo 
jako podnět, kterým se bude zabývat při 
komplexní novele vyhlášky  
č. 99/2012 Sb. v návaznosti na připravovanou 
novelu zákona o zdravotních službách. 
Připomínkové místo s návrhem na 
vypořádání NESOUHLASÍ. 
 

Česká biskupská 
konference 

   

  

 
Česká biskupská konference uplatňuje níže 
odůvodněnou připomínku k návrhu 
vyhlášky, č. j. 40733/2019-5/LEG. 
Konkrétní připomínka: 
V příloze č. 3 části I bodě 12, v odstavci 
druhém se slova „Současně je zajištěna 
dostupnost lékaře“ nahrazuje slovy „Zdravotní 
péče poskytovaná v pracovních dnech v době 
od 15.30 hodin do 7.00 hodin následujícího 
dne a dále v sobotu, v neděli a ve svátek17) je 
zajištěna lékařem“. 
Odůvodnění: 
Zdravotní služby dlouhodobé péče nemohou 
být zajištěny dostupností lékaře se 

Neakceptováno 
Připomínka jde nad rámec této dílčí novely.  
Navrhovaná změna by znamenala výrazný 
zásah do podmínek personálního zabezpečení 
dlouhodobé lůžkové péče, který nebyl 
projednán se zainteresovanými subjekty. 
Podmínky poskytování dlouhodobé lůžkové 
péče rovněž zasahují do zdravotně-sociálního 
pomezí, kde je nutná shoda mezi MZ a MPSV. 
Integrace zdravotních a sociálních služeb, 
včetně parametrů dlouhodobé péče je mimo 
jiné předmětem Strategie Zdraví 2030. V tuto 
chvíli je připravován Implementační plán – 
MZ  v tuto chvíli vnímá tuto připomínku jako 
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specializovanou způsobilostí v pracovních 
dnech v době od 15.30 hodin do 7.00 hodin 
následujícího dne a dále v sobotu, v neděli a ve 
svátek, jelikož na tato zdravotní lůžka jsou 
překládáni pacienti z akutní péče v kategorii 
3,4 a 5, které nemohou být zajištěny 
nelékařskými zdravotnickými pracovníky 
způsobilými k výkonu povolání bez odborného 
dohledu. Zdravotní péče musí být zabezpečena 
lékařem se specializovanou  způsobilostí  
v oborech se společným základním kmenem 
citované vyhlášky. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

jeden z podnětů k budoucí úpravě podmínek 
poskytování dlouhodobé péče.  
 
 
Připomínkové místo s návrhem na 
vypořádání souhlasí. 
 

 
V Praze dne              června  2020                                                                                                         Podpis 
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