
POŽADAVKY NA PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 

NOVOROZENECKÝCH ODDĚLENÍ 

 

Výběr z Vyhlášky č. 99/2012 o požadavcích na minimální 

personální zabezpečení zdravotních služeb
1
), týkajících se péče o 

novorozence 

 
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 99/2012 Sb. Požadavky na personální zabezpečení lůžkové péče 

 

Část I 

Společné požadavky na personální zabezpečení lůžkové péče 

1. Požadavky jsou stanoveny na 30 lůžek. Zabezpečení zdravotnickými pracovníky a jinými 

odbornými pracovníky nad rámec stanovených požadavků závisí na druhu a objemu 

poskytované zdravotní péče, oboru a spektru prováděných výkonů a činností tak, aby byla 

zajištěna kvalita, bezpečí a dostupnost. 

2.-  5. Týká se lékařů. 

6. Pokud je na odděleních akutní lůžkové péče standardní vyšší počet lůžek než 30, lze počet 

úvazků zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu nelékařského zdravotnického 

povolání upravit, nesmí však být nižší, než počet vypočítaný podle uvedeného vzorce: 
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kde „y“ je požadovaný počet úvazků, „x“ touto vyhláškou stanovený počet úvazků na 30 

lůžek a „1“ skutečný počet lůžek daného typu. 

Pokud je na odděleních akutní lůžkové péče standardní nižší počet lůžek než 30, lze počet 

úvazků zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu nelékařského zdravotnického 

povolání upravit, nesmí však být nižší, než počet vypočítaný podle výše uvedeného vzorce. 

Je-li skutečný počet lůžek nižší než 20, pak l = 20. 

Úpravu počtu úvazků podle vzorce je možno použít maximálně pro 60 lůžek, minimálně pro 

20 lůžek. 

Počet úvazků při počtu lůžek nižším než 20 se již dále podle výše uvedeného vzorce 

neupravuje. Počet úvazků při počtu lůžek vyšším než 60 se počítá opět podle vzorce. 

7. Požadavky na personální zabezpečení zdravotní péče na odděleních akutní lůžkové péče 

intenzivní, jsou uvedeny v části II. 2. této přílohy. 

 

Část II 

Zvláštní požadavky na personální zabezpečení lůžkové péče 

1. AKUTNÍ LŮŽKOVÁ PÉČE STANDARDNÍ 

1.7. Neonatologie 

a) neonatolog 1,2 úvazku; popřípadě neonatolog nebo dětský lékař 1,2 úvazku, pokud je 

stanice neonatologie součástí dětského oddělení, 

b) dětská sestra bez dohledu nebo porodní asistentka bez dohledu 1,0 úvazku, 

c) dětská sestra bez dohledu nebo porodní asistentka bez dohledu 8,5 úvazku, 

d) všeobecná sestra, zdravotnický asistent nebo porodní asistentka 3,0 úvazku a 

e) sanitář nebo ošetřovatel 1,4 úvazku. 

 

2. AKUTNÍ LŮŽKOVÁ PÉČE INTENZÍVNÍ 



2.3. Neonatologická intenzívní péče 

2.3.1. intenzívní péče 1. stupně - nižší intenzívní péče 

a) neonatolog 0,5 úvazku, 

b) lékař s odbornou způsobilostí s certifikátem
3
) 0,2 úvazku na lůžko, 

c) dětská sestra pro intenzivní péči bez dohledu nebo porodní asistentka pro intenzivní péči 

bez dohledu 1,0 úvazku, 

d) všeobecná sestra bez dohledu nebo porodní asistentka bez dohledu a všeobecná sestra nebo 

zdravotnický asistent celkem 1,0 úvazku na lůžko, z toho 25 % úvazku dětská sestra pro 

intenzivní péči bez dohledu nebo porodní asistentka se specializovanou způsobilostí v oboru
2
) 

bez dohledu a 

e) sanitář nebo ošetřovatel 0,1 úvazku na lůžko. 

 

2.3.2. intenzívní péče 2. stupně - vyšší intenzívní péče 

a) neonatolog 1,0 úvazku, 

b) lékař s odbornou způsobilostí s certifikátem
3
) 0,3 úvazku na lůžko, 

c) dětská sestra pro intenzivní péči bez dohledu nebo porodní asistentka pro intenzivní péči 

bez dohledu 1,0 úvazku, 

d) všeobecná sestra bez dohledu nebo porodní asistentka bez dohledu a všeobecná sestra nebo 

zdravotnický asistent celkem 1,4 úvazku na lůžko, z toho 25 % úvazku dětská sestra pro 

intenzivní péči bez dohledu nebo porodní asistentka se specializovanou způsobilostí v oboru
2
) 

bez dohledu a 

e) sanitář nebo ošetřovatel 0,2 úvazku na lůžko. 

 

2.3.3. intenzívní péče 3. stupně - resuscitační péče 

a) neonatolog 1,0 úvazku a dále 0,4 úvazku na lůžko, 

b) lékař s odbornou způsobilostí s certifikátem
3
) 0,2 na lůžko, 

c) dětská sestra pro intenzivní péči bez dohledu nebo porodní asistentka se specializovanou 

způsobilostí v oboru
2
) bez dohledu 1,0 úvazku, 

d) všeobecná sestra bez dohledu nebo porodní asistentka bez dohledu a všeobecná sestra nebo 

zdravotnický asistent celkem 3,0 úvazku na lůžko, z toho 50 % úvazku dětská sestra pro 

intenzivní péči bez dohledu nebo porodní asistentka se specializovanou způsobilostí v oboru 
4
) bez dohledu a 

e) sanitář nebo ošetřovatel 0,3 úvazku na lůžko. 

Pokud má pracoviště neonatologické intenzivní péče 3. stupně - resuscitační péče více než 8 

lůžek (inkubátorů), nenavyšuje se počet zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu 

nelékařského zdravotnického povolání v závislosti na zvýšení počtu lůžek, ale na spektru 

výkonů poskytované zdravotní péče. 

 

Požadavky na personální zabezpečení přepravy pacientů neodkladné péče 

1.2. Pokud je poskytována přeprava nedonošených novorozenců, jsou požadavky následující 

a) neonatolog nebo dětský lékař - dostupnost, 

b) dětská sestra způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu, dětská sestra pro 

intenzivní péči způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu nebo porodní asistentka 

způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu a 

c) řidič vozidla zdravotnické záchranné služby nebo zdravotnický záchranář. 

Pokud je zdravotní péče poskytována přímo lékařem uvedeným v písmenu a), pak personální 

zabezpečení místo zdravotnických pracovníků uvedených v písmenu b) zajišťuje dětská 

sestra, dětská sestra pro intenzivní péči nebo porodní asistentka. 

 

Zdroje: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-99#f4600327
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-99#f4600327


1
) Vyhláška č. 99/2012 Sb. o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních 

služeb 
2
) Vyhláška č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných 

pracovníků, § 70 a 71 
3
) Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a 

specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a 

farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Souhrnně: 

 
Z citovaných zdrojů vyplývá, že na novorozeneckých odděleních mohou pracovat: 

 Dětské sestry 

 Všeobecné sestry 

 Porodní asistentky 

 Zdravotničtí asistenti 

 Ošetřovatelé 

 Sanitáři 

 

Zdravotničtí záchranáři na novorozeneckých odděleních pracovat nemohou, mohou být pouze 

v týmu novorozenecké transportní služby. 

 

Specializační vzdělávání pro porodní asistentky: 

Porodní asistentka má pouze jednu možnost specializačního vzdělávání (SV), a to obor 

Intenzivní péče v porodní asistenci.  

 


