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Zápis z prvního jednání Pracovní skupiny pro přípravu návrhu novely 

vyhlášky č. 99/2012Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení 

zdravotních služeb 

5/2/2015 

Zapsala Mgr. Veronika Di Cara, jmenovaná za ČAS 
 

Náměstek pro zdravotní péči prof. Vymazal a ředitelka odboru OZD Mr. Lenka Bohuslavová 

přivítali zúčastněné odborníky a informovali je, že detaily vyhlášky se budou řešit jednotlivě 

po odbornostech, nyní jen úvodní jednání. První jednání s laboranty je naplánováno na příští 

týden (sekci ČAS zdravotních laborantů jsem dnes informovala). Na úvodním jednání  5/2 byli 

přítomni zástupci asociací nemocnic, specialistů, odborových svazů, Konfederace 

zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, pojišťoven, ČLK, LOK, ministerstva a za sestry 

ČAS v mé osobě, společně s Mgr. Ditou Svobodovou.  

Některé profese, např. nelékařské, mají hodně požadavků, bude se muset konzultovat 

s ostatními např. lékaři (např. návrh: u gynekologa v ordinaci pouze PA) zda to bude možné. 

Návrhy na využití znalostí a dovedností sester např. VŠ vzdělaných v praxi (např. vedení 

zařízení pro dlouhodobou a následnou péči) 

Při všeobecné diskusi zazněly názory, že je nutné reflektovat současné trendy v zahraničí a 

v koncepčním materiálu udat, jak konkrétně se k nim v ČR budeme blížit. Zároveň je nutné 

vzít v úvahu realitu ČR, která není dobrá. MZ zajistí analýzy z německy a anglicky mluvících 

zemí. 

Zásadní je provázanost vyhlášky 99 s Úhradovou vyhláškou, Sazebníkem, nyní se i některé 

další zákony rozcházejí (např. problémy se zajištěním ústavní pohotovostní služby, 

hygienické normy).  Je nutné včas nastavit reálné cíle, situace bude stále horší. Např. 

nedostatek nelékařů,  kvalita a bezpečnost poskytované péče. 

Přítomní se shodli, že je nutné na změny vyčlenit finanční prostředky, protože odborníky, 

které budeme potřebovat, musíme zaplatit. Proto bude přizván odbor zdravotního pojištění. 

Přítomní se na úvodním jednání shodli, že je nutné v každé dílčí skupině postupovat stejně – 

popsat současný stav, cílový stav, co bude k dosažení cílového stavu potřeba a zdůvodnění 

požadovaných změn.  Následně si navržené změny přeposlat mezi skupinami. 
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