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Vážená paní ředitelko, 

k Vaší Žádosti o výkladové stanovisko k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 99/2012 
Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění 
pozdějších předpisů, v záležitosti tzv. „detašovaných pracovišť“ si dovoluji uvést 
následující stanovisko Ministerstva zdravotnictví. 

Obecné podmínky poskytování zdravotních služeb upravuje zákon č. 372/2011 Sb.,  
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o zdravotních službách“) v §11. 

Dle odst. 3 zákona o zdravotních službách lze zdravotní služby poskytovat pouze 
prostřednictví osob způsobilých k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu činností 
souvisejících s poskytování zdravotních služeb. 

Dle odst. 4 zákona o zdravotních službách personální zabezpečení zdravotních služeb 
musí odpovídat oborům, druhu a formě poskytované zdravotní péče a zdravotním službám 
podle §2 odst. 2 písm. d) až f). Požadavky na minimální personální zabezpečení 
zdravotních služeb, týkajících se odborné, specializované, popřípadě zvláštní odborné 
způsobilosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků a jejich počtu 
stanoví prováděcí právní předpis. 

Prováděcím právním předpisem je vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 99/2012 Sb., 
o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „personální vyhláška“), která Požadavky na personální 
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zabezpečení diagnostické a léčebné péče-laboratorní pracoviště upravuje v příloze 1,  
části III. 

Dle §11 odst. 5 zákona o zdravotních službách mohou být zdravotní služby, s výjimkami, 
poskytovány pouze ve zdravotnických zařízeních v místech uvedených v oprávnění 
k poskytování zdravotnických služeb. 

Dovoluji si Vás upozornit, že Vámi uváděné pojmy, tzv. „detašovaná pracoviště“ či  
tzv. „detašovaný provoz“ zákon o zdravotních službách ani personální vyhláška, nezná.  

Z obsahu Vaší žádosti dovozuji, že těmito pojmy máte zřejmě na mysli místa uvedená 
v oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle §11 odst. 5 zákona o zdravotních 
službách. 

Na základě shora uvedených ustanovení Ministerstvo zdravotnictví má za to, že 
poskytovatel zdravotních služeb může poskytovat zdravotní služby pouze ve 
zdravotnických zařízeních v místech uvedených v oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb, přičemž každé takovéto zdravotnické zařízení musí být pro poskytování 
zdravotních služeb personálně zabezpečeno v souladu personální vyhláškou.  

 

S pozdravem 

 

MUDr. Jan Marounek, MBA 
ředitel odboru zdravotního dohledu 

 


		2017-02-15T07:57:08+0000
	Not specified




