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356. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení dnů konání hlasování zvláštním způsobem hlasování při volbách
do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2020

357. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních
služeb, ve znění pozdějších předpisů
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ROZHODNUTÍ
PREZIDENTA REPUBLIKY

ze dne 25. srpna 2020

o vyhlášení dnů konání hlasování zvláštním způsobem hlasování při volbách
do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2020

Podle § 27 odst. 13 zákona č. 350/2020 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastu-
pitelstev krajů a do Senátu v roce 2020,

stanovím

a) dnem pro hlasování u volebního stanoviště středu 30. září 2020 a pro druhé kolo voleb do Senátu
Parlamentu České republiky středu 7. října 2020,

b) dnem pro hlasování při pobytovém zařízení čtvrtek 1. října 2020 a pro druhé kolo voleb do Senátu
Parlamentu České republiky čtvrtek 8. října 2020; tím není dotčeno ustanovení § 14 odst. 1 věty první
zákona č. 350/2020 Sb.

Prezident republiky:

Zeman v. r.

Předseda vlády:

Babiš v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 18. srpna 2020,

kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení
zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravot-
ních službách), ve znění zákona č. 111/2019 Sb.,
k provedení § 11 odst. 4 zákona o zdravotních služ-
bách:

Čl. I

Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na mi-
nimální personální zabezpečení zdravotních služeb,
ve znění vyhlášky č. 287/2013 Sb., vyhlášky č. 285/
/2017 Sb. a vyhlášky č. 304/2019 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 1 části I A bodě 2 větě první se
slova „a pracovníky nelékařských zdravotnických
povolání se“ nahrazují slovy „se specializovanou
způsobilostí, zvláštní odbornou způsobilostí nebo
zvláštní specializovanou způsobilostí a pracovníky
nelékařských zdravotnických povolání s odbornou
způsobilostí,“ a ve větě druhé se slova „nebo zvláštní
odborná způsobilost“ nahrazují slovy „ , zvláštní
odborná způsobilost nebo zvláštní specializovaná
způsobilost lékařů a odborná způsobilost, speciali-
zovaná způsobilost nebo zvláštní odborná způsobi-
lost nelékařských zdravotnických pracovníků“.

2. V příloze č. 1 části I B 1. bodech 1.2.
písm. a), 1.2.1. písm. a), 1.15.1. písm. a), 1.29.
písm. a), 1.29.1. písm. a), 1.37. písm. a), 1.40.
písm. a), 1.43.1. písm. a), 1.46. písm. a) a části I B 2.
bodu 2.1 písm. b) se za slovo „odbornou“ vkládají
slova „nebo zvláštní specializovanou“.

3. V příloze č. 1 části II B bodu 5 se slova „nebo
zvláštní odbornou způsobilostí“ nahrazují slovy
„ , zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní spe-
cializovanou způsobilostí“.

4. V příloze č. 2 bodu 1 se za slova „odbornou
způsobilostí v příslušném oboru“ vkládají slova
„ , lékařem se zvláštní specializovanou způsobilostí
v příslušném oboru“.

5. V příloze č. 2 bodu 3 větě první se slova
„a pracovníky nelékařských zdravotnických povo-
lání se“ nahrazují slovy „se specializovanou způso-
bilostí, zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní
specializovanou způsobilostí a pracovníky nelékař-
ských zdravotnických povolání s odbornou způso-
bilostí,“ a ve větě druhé se slova „nebo zvláštní
odborná způsobilost“ nahrazují slovy „ , zvláštní
odborná způsobilost nebo zvláštní specializovaná
způsobilost lékařů a odborná způsobilost, speciali-
zovaná způsobilost nebo zvláštní odborná způsobi-
lost nelékařských zdravotnických pracovníků“.

6. V příloze č. 2 bodu 4 písm. b) se slova „nebo
zvláštní odbornou způsobilostí“ nahrazují slovy
„ , zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní spe-
cializovanou způsobilostí“.

7. V příloze č. 3 části I bodech 9 až 12 se text
„16.00“ nahrazuje textem „15.30“.

8. V příloze č. 3 části I bodě 9 písmeno a) zní:

„a) lékařem se specializovanou způsobilostí, zvlášt-
ní odbornou způsobilostí nebo zvláštní specia-
lizovanou způsobilostí v příslušném oboru,“.

9. V příloze č. 3 části I bodě 9 písm. c) se za
slovo „certifikátem14)“ vkládají slova „o absolvování
základního kmene pro příslušný obor“ a číslo „20“
se nahrazuje číslem „30“.

10. V příloze č. 3 části I bodě 10 písm. a) se za
slova „lékařem se“ vkládají slova „specializovanou
způsobilostí, zvláštní odbornou způsobilostí nebo
zvláštní specializovanou“.

11. V příloze č. 3 části I bodě 11 písm. a)
a v bodě 12 se slovo „radiologickým“ nahrazuje
slovy „neurochirurgickým, kardiochirurgickým“.

12. V příloze č. 3 části I bodě 11 písm. b) se za
slovo „certifikátem14)“ vkládají slova „o absolvování
základního kmene uvedeného v písmenu a)“ a čís-
lo „20“ se nahrazuje číslem „30“.
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13. V příloze č. 3 části I bod 14 zní:

„14. Personální zabezpečení zdravotní péče na ope-
račním sále při výkonech prováděných v celkové
nebo regionální anestezii, analgosedaci nebo
monitorované anesteziologické péči je následu-
jící:

a) anesteziolog,

b) 2 lékaři, z toho jeden se specializovanou
způsobilostí, zvláštní odbornou způsobilostí
nebo zvláštní specializovanou způsobilostí
v příslušném oboru, ve kterém je poskyto-
vána zdravotní péče pacientovi; při výkonech
malého rozsahu, například vybraných lapa-
roskopických výkonech, lékař se specializo-
vanou způsobilostí, zvláštní odbornou způ-
sobilostí nebo zvláštní specializovanou způ-
sobilostí v příslušném oboru,

c) sestra pro perioperační péči bez dohledu; po-
kud jsou prováděny operační výkony v gyne-
kologii a porodnictví, sestra pro perioperační
péči bez dohledu nebo porodní asistentka
pro perioperační péči bez dohledu,

d) sestra pro intenzivní péči bez dohledu; po-
kud jsou prováděny operační výkony v gyne-
kologii a porodnictví, sestra pro intenzivní
péči bez dohledu nebo porodní asistentka
pro intenzivní péči a

e) všeobecná sestra.

Pokud je ve zdravotnickém zařízení v komplexu
více operačních sálů, na nichž jsou současně
prováděny výkony v celkové nebo regionální
anestezii, analgosedaci nebo monitorované
anesteziologické péči, může být péče vždy na
dvou sálech zajištěna

a) anesteziologem,

b) lékařem s odbornou způsobilostí s certifiká-
tem14) a

c) sestrou pro intenzivní péči bez dohledu; po-
kud jsou prováděny operační výkony v gyne-
kologii a porodnictví, sestrou pro intenzivní
péči bez dohledu nebo porodní asistentkou
pro intenzivní péči.

Na každém sále jsou dále vždy

a) 2 lékaři, z toho jeden se specializovanou
způsobilostí, zvláštní odbornou způsobilostí
nebo zvláštní specializovanou způsobilostí
v příslušném oboru, ve kterém je poskyto-

vána péče pacientovi; při výkonech malého
rozsahu, například vybraných laparoskopic-
kých výkonech, lékař se specializovanou
způsobilostí, zvláštní odbornou způsobilostí
nebo zvláštní specializovanou způsobilostí
v příslušném oboru,

b) sestra pro perioperační péči bez dohledu; při
provádění operačních výkonů v gynekologii
a porodnictví sestra pro perioperační péči bez
dohledu nebo porodní asistentka pro peri-
operační péči bez dohledu a

c) všeobecná sestra.

Zabezpečení zdravotnickými pracovníky a ji-
nými odbornými pracovníky nad rámec stano-
vených požadavků závisí na spektru provádě-
ných výkonů.“.

14. V příloze č. 3 části I bodě 19 písm. a) se
slova „nebo zvláštní odbornou způsobilostí“ nahra-
zují slovy „ , zvláštní odbornou způsobilostí nebo
zvláštní specializovanou způsobilostí“.

15. V příloze č. 3 části II bod 1.1.1. zní:

„1.1.1. Personální zabezpečení chirurgických oborů
je následující

a) lékař se specializovanou, zvláštní odbornou
způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způ-
sobilostí v příslušném oboru 2,0 úvazku,

b) lékař s odbornou způsobilostí 2,0 úvazku,
z toho v rozsahu 1,0 s certifikátem14),

c) všeobecná sestra se specializovanou způsobi-
lostí v oboru bez dohledu 1,0 úvazku,

d) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra
nebo zdravotnický asistent celkem 8,5 úvazku a

e) sanitář nebo ošetřovatel 4,0 úvazku.

Zdravotní péče poskytovaná v pracovních dnech
v době od 15.30 hodin do 7.00 hodin následujícího
dne a dále v sobotu, v neděli a ve svátek17) může být
zajištěna též ortopedem, péče v oboru ortopedie
a traumatologie pohybového ústrojí lékařem se spe-
cializovanou způsobilostí se základním chirurgic-
kým kmenem a péče v oboru urologie chirurgem,
pokud je zajištěna dostupnost urologa.“.

16. V příloze č. 3 části II bod 1.2.1. zní:

„1.2.1. Personální zabezpečení interních oborů je ná-
sledující

a) lékař se specializovanou způsobilostí, zvlášt-
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ní odbornou způsobilostí nebo zvláštní spe-
cializovanou způsobilostí v příslušném oboru
2,0 úvazku,

b) lékař s odbornou způsobilostí 2,0 úvazku,
z toho v rozsahu 1,0 s certifikátem14),

c) všeobecná sestra se specializovanou způsobi-
lostí v oboru bez dohledu 1,0 úvazku,

d) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra
nebo zdravotnický asistent celkem 8,0 úvazku a

e) sanitář nebo ošetřovatel 3,5 úvazku.

Zdravotní péče poskytovaná v pracovních dnech
v době od 15.30 hodin do 7.00 hodin následujícího
dne a dále v sobotu, v neděli a ve svátek17) může být
zajištěna též neurologem a péče v oboru neurologie
lékařem se specializovanou způsobilostí se základ-
ním interním kmenem.“.

17. V příloze č. 3 části II bodě 1.2.2. písmeno a)
zní:

„a) lékařem se specializovanou způsobilostí, zvlášt-
ní odbornou způsobilostí nebo zvláštní spe-
cializovanou způsobilostí v příslušném oboru
1,5 úvazku,“.

18. V příloze č. 3 části II bodě 1.6. písm. a) se
za slovo „způsobilostí“ vkládají slova „nebo zvláštní
specializovanou způsobilostí“.

19. V příloze č. 3 části II bodě 1.11. písm. a)
a b) se slova „nebo zvláštní odbornou způsobilostí“
nahrazují slovy „ , zvláštní odbornou způsobilostí
nebo zvláštní specializovanou způsobilostí“.

20. V příloze č. 3 části II bod 3.2. včetně nad-
pisu zní:

„3.2. Návykové nemoci

a) psychiatr nebo lékař se zvláštní odbornou způ-
sobilostí nebo zvláštní specializovanou způso-
bilostí v návykových nemocech 0,3 úvazku,

b) lékař s odbornou způsobilostí 1,0 úvazku,
z toho 0,5 s certifikátem14); úvazek lékaře s od-
bornou způsobilostí nebo úvazek lékaře s od-
bornou způsobilostí a s certifikátem14) může
být v rozsahu 0,5 úvazku zajištěn rovněž klinic-
kým psychologem,

c) sestra pro péči v psychiatrii bez dohledu nebo
adiktolog bez dohledu 1,0 úvazku,

d) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra
nebo zdravotnický asistent celkem 7,0 úvazku;

úvazek všeobecné sestry nebo zdravotnického
asistenta v rozsahu 1,0 může být zajištěn klinic-
kým psychologem nebo adiktologem, přitom
musí být vždy zajištěna přítomnost všeobecné
sestry bez dohledu,

e) sanitář nebo ošetřovatel 2,0 úvazku a

f) klinický psycholog 0,2 úvazku nebo psycholog
ve zdravotnictví 0,2 úvazku, pokud je zajištěna
dostupnost klinického psychologa.

Personální zabezpečení zdravotní péče poskytované
v pracovních dnech v době od 15.30 hodin do
7.00 hodin následujícího dne a dále v sobotu, v neděli
a ve svátek17) je zajištěno zdravotnickými pracov-
níky uvedenými v části I bodu 11 písm. b) a c)
a dále psychiatrem, gerontopsychiatrem, lékařem se
zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní spe-
cializovanou způsobilostí v návykových nemocech,
sexuologem, lékařem se specializovanou způsobilostí
v oborech se společným základním kmenem inter-
ním, chirurgickým, ortopedickým, gynekologicko-
-porodnickým, neurologickým, anesteziologickým,
dermatovenerologickým, urologickým, oftalmolo-
gickým, otorinolaryngologickým nebo základním
kmenem všeobecné praktické lékařství.“.

21. V příloze č. 3 části II bodech 3.4. a 3.7. se
text „16.00“ nahrazuje textem „15.30“.

22. V příloze č. 3 části II bod 3.6. včetně nad-
pisu zní:

„3.6. Lázeňská léčebně rehabilitační péče

a) lékař se specializovanou způsobilostí, zvláštní
odbornou způsobilostí nebo zvláštní specializo-
vanou způsobilostí v oboru podle zaměření
léčebně rehabilitační péče 0,5 úvazku, z toho
minimálně v rozsahu 0,1 úvazku rehabilitační
lékař,

b) lékař s odbornou způsobilostí 0,5 úvazku,

c) všeobecná sestra se specializovanou způsobi-
lostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí
0,5 úvazku, dále 0,25 úvazku na každých dalších
60 lůžek do počtu 300 lůžek, a dále 0,2 úvazku
na každých dalších 60 lůžek,

d) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra
nebo zdravotnický asistent celkem 6,0 úvazku,
z toho v rozsahu 1,0 úvazku může zajišťovat
péči fyzioterapeut; dále 2,0 úvazku na každých
dalších 60 lůžek do počtu 300 lůžek, a dále
1,0 úvazku na každých dalších 60 lůžek,

Sbírka zákonů č. 357 / 2020Částka 144 Strana 3677



e) sanitář, ošetřovatel nebo masér minimálně
3,0 úvazku; z toho v rozsahu 1,0 úvazku může
zajišťovat péči všeobecná sestra nebo zdravot-
nický asistent a

f) fyzioterapeut a ergoterapeut minimálně
3,0 úvazku, z toho 0,2 úvazku fyzioterapeut
bez dohledu; z toho 1,0 úvazku může zajišťovat
všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent.

Úvazky uvedené v písmenech e) a f) musí činit cel-
kem 8,0 úvazku.

Nevyžaduje se péče zdravotně-sociálního pracov-
níka nebo jiného odborného pracovníka – sociálního
pracovníka.

Požadavky na personální zabezpečení jsou stano-
veny na 60 lůžek určených a využívaných pro po-
skytování lázeňské léčebně rehabilitační péče.

Zdravotní péče poskytovaná v pracovních dnech
v době od 15.30 hodin do 7.00 hodin následujícího
dne a v sobotu, v neděli a ve svátek17) je zabezpečena
zdravotnickými pracovníky způsobilými k výkonu
nelékařského zdravotnického povolání v nepřetrži-
tém provozu, minimálně však vždy jedním zdravot-
nickým pracovníkem bez dohledu pro pacienty na
každých 300 lůžek. Pokud je péče poskytována dě-
tem, je zajištěna dostupnost dětského lékaře nebo
lékaře se specializovanou způsobilostí, zvláštní od-
bornou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou
způsobilostí v příslušných oborech zaměřených na
péči o děti.“.

23. V příloze č. 3 části II bodě 4.1. písmeno a)
zní:

„a) lékař se specializovanou způsobilostí, zvláštní
odbornou způsobilostí nebo zvláštní specializo-
vanou způsobilostí 0,2 úvazku,“.

24. V příloze č. 3 části II bodě 4.5. písmeno a)
zní:

„a) lékař se specializovanou způsobilostí v oboru,
který má základní kmen interní, neurologický,
chirurgický, ortopedický, urologický, anes-
teziologický, všeobecné praktické lékařství,
otorinolaryngologický, oftalmologický, lékař
se zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní
specializovanou způsobilostí v oboru paliativní
medicína, lékař se zvláštní odbornou způsobi-
lostí nebo zvláštní specializovanou způsobilos-
tí v oboru medicína dlouhodobé péče nebo
algeziolog 0,2 úvazku,“.

25. V příloze č. 7 bodu 1.1. písm. a) se slova
„nebo zvláštní odbornou způsobilostí“ nahrazují
slovy „způsobilostí, zvláštní odbornou způsobilostí
nebo zvláštní specializovanou způsobilostí“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Poskytovatel lůžkové péče, který poskytuje lůž-
kovou péči ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky,
musí splnit požadavky na minimální personální za-
bezpečení lůžkové péče podle vyhlášky č. 99/2012
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této
vyhlášky, do 15 měsíců ode dne nabytí účinnosti této
vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2021.

Ministr zdravotnictví:

Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.

Sbírka zákonů č. 357 / 2020Strana 3678 Částka 144



Sbírka zákonů 2020Částka 144 Strana 3679



Sbírka zákonů 2020

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – Walstead Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@walstead-moraviapress.com. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího
roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního
ročníku na základěpočtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2020 činí 6 000,– Kč, druhá záloha na rok 2020 činí 7 000,– Kč) – Vychází podle
potřeby – Distribuce: Walstead Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) –
516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175, e-mail – sbirky@walstead-moraviapress.com. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz –
Drobný prodej – Brno: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31;
Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskev-
ská 28; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství
a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23, BMSS START, s. r. o., Olšanská 3; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 6: DOVOZ
TISKU SUWECO CZ, s. r. o., Sestupná 153/11; Praha 10: MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605;Ústí nad Labem: KARTOON,
s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45. Distribuční
podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány
do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od
zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů.
Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství
v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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