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MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY
JUDr. Radek POLICAR
náměstek pro legislativu a právo

V Praze dne 7. ledna 2019
Č.j.: MZDR 710/2019-2/OPR

MZDRX014T24U

Vážená paní inženýrko,
na základě Vaší žádosti ze dne 3. 1. 2019 sděluji stanovisko Ministerstva zdravotnictví
k otázce výkladu pojmu „v době, pro kterou stanoví vyhláška o požadavcích na
minimální personální zabezpečení zdravotních služeb nižší požadavky na personální
zabezpečení', který je obsažen v příloze č. 6, III. skupině prací, bodu 8 nařízení vlády
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
v platném znění.
Citovaná část příslušného ustanovení vymezuje dobu, po kterou musí zdravotnický
pracovník pravidelně vykonávat nelékařské zdravotnické povolání bez odborného
dohledu v rozsahu alespoň 3 hodin po sobě jdoucích.
Touto dobou je dle vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální
zabezpečení zdravotních služeb, doba vymezená slovy „v pracovních dnech v době
od 16.00 hodin do 7.00 hodin následujícího dne a dále v sobotu, v neděli a ve svátek"
(viz např. bod 9. Části I Přílohy č. 3 k citované vyhlášce).
Tímto ustanovením není omezen okruh pracovišť, ale skutečně pouze doba, která je
vztažena na všechny příslušné zaměstnance poskytovatele zdravotních služeb lůžkové
péče, tedy nelékařské zdravotnické pracovníky pracující bez odborného dohledu,
bez ohledu na to, na jakém pracovišti/útvaru (lůžkové, ambulantní, komplement) pracují.
S pozdravem

Vážená paní
Ing. Ivana Břeňková
vedoucí sociálně právního oddělení
Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR
Koněvova 1107/54
130 00 Praha 3
brenkova.ivana@cmkos.cz
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