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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 7. července 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 vznesla následující dotazy: 

Když jeden poskytovatel zdravotních služeb poskytuje ve zdravotnických zařízeních  

s různou adresou uvedenou v oprávnění k poskytování zdravotních služeb akutní lůžkovou 

péči v chirurgických oborech a současně jsou na těchto místech prováděné operační 

výkony během dne, musí poskytovatel zdravotních služeb v každém uvedeném 

zdravotnickém zařízení zajistit personál zajišťující provoz operačního sálů v kteroukoli 

denní dobu pro provedení operačních výkonů? Může poskytovatel zdravotních služeb  

v tomto případě zajišťovat personál pro operační sál jen v jednom zdravotnickém zařízení 

a s dalšími zdravotnickými zařízeními tuto péči zprostředkovaně sdílet? A je možné toto 

udělat, když sloučí identifikační čísla poskytovatele zdravotních služeb? Je rozdíl  

v zajištěné nepřetržité operační péči, když se provádí elektivní výkony nebo akutní 

výkony? 

 

K Vašim dotazům uvádím: 

 

Poskytovatel akutní lůžkové péče v chirurgických oborech je oprávněn tuto péči poskytovat 

vždy pouze na konkrétním místě jejího poskytování uvedeném v rozhodnutí o udělení 

oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Oprávnění pro takové místo poskytování je 

uděleno až po osvědčení splnění podmínek stanovených zákonem o zdravotních službách 

a prováděcími právními předpisy, mezi které patří i podmínka náležitého personálního 

zajištění poskytování zdravotních služeb. Následné neplnění podmínky personálního 

zabezpečení poskytování zdravotních služeb je důvodem pro změnu, pozastavení nebo 

odejmutí oprávnění k poskytování zdravotních služeb.  

 

Pokud je poskytovatel akutní lůžkové péče v chirurgických oborech oprávněn tuto péči 

poskytovat v několika zdravotnických zařízeních na několika místech jejího poskytování 

uvedených v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, je povinen 

v každém z těchto zdravotnických zařízení poskytování této péče personálně zajistit  

v souladu s vyhláškou č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální 

zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů. Je samozřejmě možné, 
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aby jeden zdravotnický pracovník vykonával pro daného poskytovatele svou činnost  

na několika místech poskytování, nelze ovšem akceptovat, aby poskytovatel akutní 

lůžkové péče v chirurgických oborech měl poskytování této péče personálně zajištěno 

pouze v jednom nebo v některých místech poskytování této péče. Na uvedené nemá vliv, 

zda se jedná o elektivní či akutní výkony. 

 

 

S pozdravem  

 

 

 

 

 

Mgr. Daniela Kobilková  

ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky  


