Návrh
VYHLÁŠKA
ze dne ……
kterou se stanoví typy zdravotnických zařízení, vymezuje předmět činnosti jednotlivých
druhů a typů zdravotnických zařízení a podmínky jejich organizačního členění a řízení
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 46 odst. 3 zákona č. ..../... Sb.,
o zdravotnických zařízeních a veřejných službách ve zdravotnictví a o změně některých
zákonů:
§1
Zdravotnická zařízení ambulantní péče
(1) Zdravotnickými zařízeními primární péče jsou
a)
b)
c)
d)

ordinace praktického lékaře pro dospělé,
ordinace praktického lékaře pro děti a dorost,
ordinace ženského lékaře,
ordinace zubního lékaře.
(2) Zdravotnickými zařízeními pracovnělékařské péče jsou

a) jednotky základní pracovnělékařské péče,
centra pracovního lékařství, která poskytují základní a sekundární pracovnělékařskou
péči, zajišťují specializované služby zařízením základní pracovnělékařské péče včetně
ověřování, měření a hodnocení faktorů pracovních podmínek, vyšetření odezvy
organizmu na pracovní zátěž a poskytování poradenské činnosti,
b) pracoviště posuzující nemoci z povolání.
(3) Zvláštními zdravotnickými zařízeními ambulantní péče jsou
a) protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice,70) které jsou určeny k poskytování
diagnostické a léčebné péče pacientům, kteří se požitím alkoholického nápoje nebo jiné
návykové látky uvedli do stavu, v němž bezprostředně ohrožují sebe nebo jiné fyzické
osoby, veřejný pořádek nebo majetek, nebo jsou ve stavu vzbuzujícím veřejné pohoršení;
tyto stanice musí mít zajištěnu bezprostřední návaznost na zdravotnické zařízení schopné
zajistit diagnostickou a akutní lůžkovou péči,
b) krizová střediska, která jsou určena k poskytování diagnostické a léčebné péče pacientům
ve stavu akutní psychické krize; může v nich být též poskytována zdravotní péče spojená
s krátkodobým pobytem na lůžku,
c) střediska pro závislost, která jsou určena k poskytování diagnostické, léčebné a
poradenské péče pacientům s návykovými nemocemi; může v nich být též poskytována
zdravotní péče spojená s krátkodobým pobytem na lůžku; součástí mohou být poradny
pro odvykání kouření,

70)

Zákon č. ...../….. Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a
návykovými látkami a o změněn souvisejících zákonů.
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pacientům s virem lidského imunodeficitu, k zajišťování prevence a poradenství
veřejnosti; laboratorní vyšetřování na virus lidského imunodeficitu lze provádět jen za
podmínek stanovených zvláštním právním předpisem,6)
e) stacionáře, které jsou určeny k zajištění diagnostické a léčebné péče včetně léčebné
rehabilitace pacientům, jejichž zdravotní stav vyžaduje pravidelnou zdravotní péči bez
nutnosti přijetí do lůžkové péče; může v nich být též poskytována jednodenní péče a péče
spojená s krátkodobým pobytem na lůžku,
f) zařízení domácí zdravotní péče, která jsou určena k poskytování zdravotní péče
pacientům v jejich vlastním sociálním prostředí; tato péče se poskytuje zejména
v případech, kdy je zdravotní stav pacienta stabilizován a jeho pobyt ve zdravotnickém
zařízení ústavní péče není pro léčení nebo udržování stability zdravotního stavu nutný;
specializovaná zařízení domácí zdravotní péče poskytují ošetřovatelskou, rehabilitační a
specializovanou paliativní péči,
g) centra léčebné rehabilitace, která jsou určena
k poskytování
komplexní
léčebně-rehabilitační péče pacientům ohroženým dlouhodobým nebo trvalým zdravotním
postižením a která vyhodnocují zbytkový funkční potenciál pacientů,
h) střediska speciální zdravotní péče o osoby ozářené při radiačních nehodách,
i) toxikologická informační střediska, která jsou určena k poskytování stálé odborné
poradenské služby v případě intoxikace,
j) poradny ochrany a podpory zdraví, které jsou určeny pro poradenskou činnost ke
zdravému způsobu života, k ochraně a podpoře zdraví, k prevenci nemocí, k rozvoji
zdraví fyzických osob a ke zdravému vývoji dětí a mládeže; za tím účelem provádí
odbornou výchovnou a podnětnou činnost, výchovu ke zdraví a další činnosti v ochraně a
podpoře veřejného zdraví,
k) referenční laboratoře, které jsou určeny k zajištění srovnatelnosti laboratorní diagnostiky
na národní a mezinárodní úrovni, ověřují nové vyšetřovací metody a postupy a
zabezpečují zavádění jednotných kalibračních a kontrolních systémů, mohou se podílet
na posuzování shody zdravotnických prostředků,
l) laboratoře dopingové kontroly, které jsou určeny k analýze vzorků tělesných exkrementů,
tekutin nebo jiných tkání za účelem vyloučení nebo prokázání dopingu zejména u
sportovců,
m) stomatologické laboratoře, které jsou určeny ke zhotovování zdravotnických prostředků,
kterými jsou stomatologické výrobky, a provádění jejich oprav pro zdravotnické zařízení
zubního lékaře,
n) střediska pro vyhledávání dárců krvetvorných buněk, která jsou určena pro vyhledávání
nepříbuzných dárců krvetvorných buněk, jejich vyšetřování a zprostředkování
transplantace krvetvorných buněk od nepříbuzných dárců,
o) koordinační středisko transplantací zřízené ministerstvem podle zvláštního právního
předpisu,48) které je určeno pro zajišťování a zprostředkování transplantací,
p) další odborná pracoviště, jako například laboratorní pracoviště, radiodiagnostické
pracoviště, antibiotické středisko, hemodialýza.
Nemocnice
§2
(1) Nemocnice se dělí podle úrovně poskytované akutní péče v závislosti na věcném,
technickém a personálním vybavení, rozsahu a komplexnosti poskytované péče na
a) všeobecné nemocnice prvního typu,
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c)
d)
e)

všeobecné nemocnice druhého typu,
všeobecné nemocnice třetího typu,
specializované nemocnice,
fakultní nemocnice.

(2) Nemocnice se člení na lůžková oddělení, oddělení diagnostických složek, další
zdravotnická pracoviště; v případě fakultních nemocnic dále na kliniky a ústavy. V čele
oddělení je primář nebo vedoucí oddělení; v čele kliniky nebo ústavu je přednosta.
(3) Kliniky jsou výukovými základnami lékařských, farmaceutických, případně dalších
fakult a ústavů pro další vzdělávání zdravotnických pracovníků jsou vysoce kvalifikovaná
pracoviště zdravotnických zařízení. Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy určuje tato pracoviště a napomáhá jejich rozvoji.
(4) Pokud nemocnice nesplňuje všechny podmínky pro začlenění do příslušného typu
nemocnice, rozhodne o jejím začlenění do příslušného typu ministerstvo po dohodě
s krajským úřadem, na jehož území se nemocnice nachází, a to na základě písemné žádosti
této nemocnice; u nemocnic, k jejichž provozování udělilo oprávnění.
§3
Nemocnice prvního typu poskytuje v nepřetržité provozní době lůžkovou péči v rozsahu
odpovídajícím potřebám spádového území minimálně v oborech vnitřní lékařství a chirurgie,
musí mít jednotku intenzivní péče. V nemocnici prvního typu se poskytuje základní
neodkladná péče v rozsahu provozovaných oborů lůžkové péče v nepřetržité provozní době a
zajišťují základní diagnostické služby v nepřetržité provozní době.

§4
Nemocnice druhého typu poskytuje v nepřetržité provozní době lůžkovou péči v rozsahu
odpovídajícím potřebám spádového území ve všech čtyřech základních oborech, v oboru
anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína a nejméně ve třech hlavních oborech,
případně v některých oborech specializovaných. Součástí nemocnice je lůžkové oddělení
včasné léčebné rehabilitace. V nemocnici druhého typu se poskytuje neodkladná péče
v rozsahu provozovaných oborů lůžkové péče v nepřetržité provozní době a zajišťuje základní
a specializované diagnostické služby v nepřetržité provozní době a v rozsahu odpovídajícím
poskytované péči a potřebám spádového území. Nemocnice musí zajistit dostupnost
lékárenské péče. Musí mít krevní sklad nebo odběrové středisko.
§5
V nemocnici třetího typu se poskytuje v nepřetržité provozní době lůžková péče
v rozsahu odpovídajícím potřebám spádového území ve všech základních a hlavních
klinických oborech a některých specializovaných a vysoce specializovaných klinických
oborech, neodkladná péče v rozsahu provozovaných oborů lůžkové péče v nepřetržité
provozní době. Součástí nemocnice je lůžkové oddělení včasné léčebné rehabilitace, lékárna a
zařízení transfúzní služby. Nemocnice třetího typu zajišťují základní a specializované
diagnostické služby v nepřetržité provozní době a v rozsahu odpovídajícím poskytované péči
a potřebám spádového území.
(1)
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poskytující péči ve vysoce specializovaných klinických oborech, pokud k jejich zřízení dalo
souhlas ministerstvo. Tkáňová banka zajišťuje odběry, další zpracování, vyšetřování,
konzervaci, skladování a distribuci tkáňových štěpů pro klinické transplantace. Centry
poskytujícími péči ve vysoce specializovaných oborech se rozumí zejména transplantační
centrum, úrazové centrum, neurochirurgické centrum, popáleninové centrum, kardiocentrum,
perinatologické centrum, gerontologické centrum.

§6
Ve specializované nemocnici se lůžková péče zajišťuje v nepřetržité provozní době
v rozsahu odpovídajícím potřebám spádového území v některém ze specializovaných nebo
vysoce specializovaných klinických oborů, nezajišťuje se však péče ve všech základních
a hlavních klinických oborech. Specializovaná nemocnice musí být schopna v provozovaných
oborech poskytovat neodkladnou péči. Ve specializované nemocnici musí být krevní sklad
nebo odběrové středisko. Součástí specializované nemocnice mohou být tkáňová banka nebo
centra poskytující péči ve vysoce specializovaných oborech, pokud k jejich zřízení dalo
souhlas ministerstvo.

§7
(1) Ve fakultních nemocnicích je poskytuje zdravotní péče ve stejném rozsahu jako
v nemocnicích třetího typu.
(2) Ve fakultní nemocnici lze zřídit centra excelence, která jsou zaměřena na činnost ve
specializovaných oborech nebo ve vysoce specializovaných oborech s rozsáhlou
vědeckovýzkumnou aktivitou v oblasti aplikovaného výzkumu. Posláním fakultních nemocnic
je též zajištění pregraduální a postgraduální klinické výuky v oblasti lékařství, farmacie a v
dalších zdravotnických oborech. Nedílnou součástí je i vědecká a výzkumná, vývojová nebo
další tvůrčí činnost v uvedených oblastech na pracovištích fakultních nemocnic.
(3) Při plnění povinnosti v zajišťování diagnostické a léčebné péče podléhají
přednostové klinik nebo ústavů řediteli fakultní nemocnice. V otázkách vysokoškolského
vzdělávání podléhají přednostové klinik nebo ústavů děkanovi fakulty. V otázkách
postgraduálního vzdělávání podléhají řediteli fakultní nemocnice a děkanovi fakulty nebo
řediteli Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. V otázkách vědecké a
výzkumné činnosti podléhají řediteli fakultní nemocnice a děkanovi fakulty nebo jiným
zadavatelům úkolů.
§8
Odborné léčebné ústavy
Odbornými léčebnými ústavy jsou
a) léčebny dlouhodobě nemocných a geriatrické léčebny, které jsou určeny k poskytování
léčebné péče s převahou činnosti v odborné ošetřovatelské péči a léčebné rehabilitaci,
zpravidla u pacientů vyššího věku trpících více nemocemi současně, u nichž nelze
poskytovat zdravotní péči v domácím prostředí,
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rehabilitace psychicky nemocným pacientům zpravidla v návaznosti na akutní
psychiatrickou léčbu,
c) léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí, které jsou určeny k zajišťování léčebné péče
pacientům s tuberkulózou a léčebné péče s převahou činnosti v léčebné rehabilitaci
u pacientů s respiračními nemocemi, s využitím klimatických podmínek příznivých pro
jejich léčbu,
d) rehabilitační ústavy, které jsou určeny k poskytování léčebné péče s převahou činnosti
v následné léčebné rehabilitaci pohybového aparátu u pacientů po odeznění akutní fáze
nemoci a pacientů s chronickou nemocí,
e) dětské ozdravovny, které zajišťují poskytování preventivní a rekondiční péči s využitím
klimatických podmínek s dodržením potřebné životosprávy a režimových opatření u dětí
ohrožených na zdraví a u dětí v rekonvalescenci,
f) lázeňské léčebny, které jsou určeny k poskytování lázeňské péče zejména pacientům po
odeznění akutní fáze nemoci a pacientům s chronickou nemocí.
§9
Hospice
Jsou určeny k poskytování paliativní péče.

§ 10
Zvláštní dětská zařízení
(1) Kojenecké ústavy jsou určeny zpravidla pro děti do 1 roku věku, které nemohou
vyrůstat v rodinném prostředí; kojenecké ústavy těmto dětem poskytují komplexní péči,
zejména preventivní, diagnostickou a léčebnou, ošetřovatelskou, léčebnou rehabilitaci
a zaopatření.
(2) Dětské domovy pro děti zpravidla do 3 let věku jsou určeny pro děti, které nemohou
vyrůstat v rodinném prostředí; dětské domovy těmto dětem poskytují komplexní péči,
zejména preventivní, diagnostickou a léčebnou, ošetřovatelskou, léčebnou rehabilitaci
a zaopatření.
(3) Dětská centra jsou určena dětem týraným, zanedbávaným, zneužívaným a ohroženým
ve vývoji nevhodným sociálním prostředím nebo dětem zdravotně postiženým; těmto dětem
poskytují péči preventivní, diagnostickou, léčebnou, ošetřovatelskou a poradenskou, léčebnou
rehabilitaci a zaopatření; rodinám těchto dětí poskytují poradenskou péči.
§ 11
Zdravotnická zařízení lékárenské péče
(1) Lékárnami jsou
a) lékárny 1. typu poskytující lékárenskou péči obyvatelstvu, zdravotnickým zařízením
s výjimkou nemocnic, veterinárním lékařům a ostatním subjektům,
b) lékárny 2. typu poskytující lékárenskou péči v rozsahu podle písmene a) a nemocnicím
do 300 lůžek,
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nad 300 lůžek.
(2) Je-li lékárna součástí zdravotnického zařízení ústavní péče, označuje se jako lékárna
nemocniční.
(3) Nemocniční lékárna začleněná v rámci nemocnice 3. typu může být využita k výuce
studentů farmaceutických fakult.
(4) Součástí lékárny může být odloučené oddělení pro výdej léčivých přípravků
a zdravotnických prostředků, které může být zřízeno v obci, kde není lékárna a kde se nachází
zdravotnické zařízení poskytující ambulantní péči nebo pohotovostní péči.
(5) Výdejny zdravotnických prostředků jsou určeny k zajišťování, uchovávání, výdeji
a prodeji zdravotnických prostředků.
(6) Výdejnami zdravotnických prostředků jsou
a) výdejny 1. typu poskytující lékárenskou péči v rozsahu podle odstavce 5 obyvatelstvu,
zdravotnickým zařízením s výjimkou zdravotnických zařízení ústavní péče, veterinárním
lékařům a ostatním subjektům,
b) výdejny 2. typu poskytující lékárenskou péči v rozsahu podle písmene a) a dále
zdravotnickým zařízením ústavní péče.

§ 12
Zdravotnická zařízení transfúzní služby
(1) Zařízení transfúzní služby, která jsou určena k zajišťování odběru a vyšetření lidské
krve a jejích složek a k zajišťování jejich zpracování, skladování, distribuce a výdeje podle
zvláštních právních předpisů.
(2) Krevní banky, které jsou určeny ke skladování a výdeji krve a jejích složek; krevní
banky mohou provádět zkoušky slučitelnosti krve a jejích složek výlučně pro jejich použití
v rámci nemocnice podle zvláštních právních předpisů.
§ 13
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne …
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