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Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle  
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů  
 
Dne 20. června 2022 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) Vaši žádost o poskytnutí 
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, evidovanou pod č.j. xxx.  
 
Předmětným podáním jste se požádala o následující informace: 
 

1.V jakých případech a jestli vůbec, může být akutní lůžková péče v chirurgických 
oborech poskytována bez nepřetržitě zajištěné péče na operačních sálech? 
2.Ve kterém lůžkovém zdravotnickém zařízení ČR je při poskytování akutní 
lůžkové péče v chirurgických oborech omezena nepřetržitá operační péče, 
tj.  provoz operačních sálů je zajištěný na několik hodin denně?     

 
K Vašim dotazům uvádím: 
 
Všichni poskytovatelé lůžkové zdravotní péče mají povinnost zajišťovat tuto péči 
v nepřetržitém provozu. Pokud je péče poskytována v chirurgických oborech, kde se 
provádějí operační výkony, poskytovatel musí zřídit operační sál, který musí splňovat 
požadavky stanovené vyhláškou č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické  
a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění 
pozdějších předpisů. Péče poskytovaná na tomto operačním sálu pak musí být personálně 
zabezpečena v souladu s požadavky vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích  
na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů.  

Výše uvedené neznamená, že operační sál musí být nezbytně v provozu nepřetržitě. 
Plánované operační výkony jsou obvykle rozvrženy do běžné denní pracovní doby. 
Nicméně v případě potřeby poskytnutí neodkladné nebo akutní péče musí mít 
poskytovatel akutní lůžkové péče v chirurgických oborech zajištěn operační sál kdykoli 
v průběhu dne. Stejně tak musí mít ve kteroukoli denní dobu zajištěn personál potřebný 
pro provedení operačních výkonů.  

Pro úplnost Ministerstvo zdravotnictví dodává, že operační výkony se nemusí nezbytně 
provádět pouze formou lůžkové péče, nicméně v případě, že to povaha a závažnost 
konkrétních výkonů připouští, můžou být prováděny rovněž poskytovateli jednodenní 
péče. V takovém případě nemusí být tato péče zabezpečována v nepřetržitém provozu. 
Nicméně i při poskytování jednodenní péče musí být zajištěna nepřetržitá dostupnost 
akutní lůžkové péče intenzivní.  
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S pozdravem  

 

 

 

 

 

 

 
Mgr. Daniela Kobilková  
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky  

 


