
Prezident ČLK se dohodl s ministrem Hegerem,  
že vyhláška o technickém vybavení zdravotnických zařízení bude novelizována 

 
         Ministerstvo zdravotnictví nevyhovělo připomínkám, které ČLK k návrhu vyhlášky 
uplatnila na jednání 15.7.2009 a žádná další jednání s komorou v této věci již neproběhla. 
Pouze dne 23.12.2009 zaslala ministryně Jurásková komoře na vědomí text vyhlášky 
rozeslaný do vnějšího připomínkového řízení, kterého se již ČLK nemohla účastnit.  
        Prezident ČLK informoval dne 7.1.2010 předsedu vlády i ostatní ministry o skutečnosti, 
že Mz při přípravě této vyhlášky ignorovalo stanovisko profesní lékařské samosprávy a 
nezohlednilo zásadní připomínky, které ČLK uplatnila v rámci vnitřního připomínkového 
řízení. Tak jako dříve ministryně zdravotnictví Jurásková, tak i předseda vlády Ing. Fišer byl 
informován, že schválení vyhlášky ve znění navrženém ministerstvem zdravotnictví způsobí 
závažné ekonomické problémy velkému množství zdravotnických zařízení včetně 
soukromých lékařů. Ministerstvo zdravotnictví jim totiž svojí vyhláškou ukládá 
zdravotnickým zařízením včetně soukromých lékařů povinnost vlastnit i takové přístroje, 
které ve skutečnosti pro poskytování zdravotní péče vůbec nepotřebují.  
      Dne 5.3.2010 předseda vlády Ing. Fišer zaslal ČLK dopis, v němž se zcela ztotožnil 
s argumentací ministryně zdravotnictví Juráskové, a to včetně použití nepravdivého 
argumentu, že ČLK údajně žádné připomínky k návrhu vyhlášky neuplatnila. Předseda vlády 
sice připustil, že vyhláška může zvýšit finanční náklady pro provozovatele zdravotnických 
zařízení, avšak toto bude podle jeho názoru v zájmu kvality zdravotní péče a bezpečnosti 
pacientů. S tezí, že pacient musí mít jistotu, že zdravotnické zařízení je k druhu a rozsahu 
poskytované péče vybaveno, ČLK pochopitelně souhlasí, avšak na námitku komory že 
zdravotnické zařízení nemůže být povinno disponovat přístroji, které k poskytování zdravotní 
péče nepotřebuje, předseda vlády nijak nereagoval. 
       Ministerstvo zdravotnictví za celý letošní rok již s ČLK v této věci nijak nekomunikovalo 
a po více než půl ročním mlčení ministryně Jurásková vyhlášku podepsala měsíc po volbách 
dne 30.6.2010. Pod číslem 221/2010 Sb. byla nová vyhláška publikována ve Sbírce zákonů až 
po jmenování nového ministra zdravotnictví dne 16.7.2010 s tím, že účinnosti nabývá 1. září 
2010, avšak zároveň naštěstí dává zdravotnickým zařízením lhůtu 12 měsíců, do jejíhož 
uplynutí musí vyhláškou daná požadavky split a nově požadované přístroje zakoupit. 
       S novým ministrem zdravotnictví docentem Hegerem jsem se dohodl, že právě tato roční 
lhůta bude využita k tomu, aby na základě praktických zkušeností mohla být vyhláška 
novelizována dříve, než bude moci negativně dopadnout na zdravotnická zařízení včetně 
soukromých lékařů.  
       ČLK sice stále trvá na svém doporučení, aby vyhláška stanovila pouze obecné podmínky 
pro všechna zdravotnická zařízení a zvláštní požadavky pro jednotlivé obory konkrétně 
neurčovala. Vyhlášky by se měla omezit se pouze na obecný požadavek, že přístrojové a 
technické vybavení odpovídajícího spektru zdravotní péče poskytované v daném 
zdravotnickém zařízení.  
        Bez ohledu na tento rozumný a konzistentní postoj ČLK, doporučuji tímto všem členům 
komory, aby se seznámili v textem vyhlášky č. 221/2010 Sb., která je mimo jiné dostupná na 
www.lkcr.cz a zároveň je žádám o zasílání konkrétních připomínek na adresu: 
sekretariat@clkcr.cz    Právě na základě vašich připomínek připravíme pro ministra 
zdravotnictví Hegera komplexní pozměňovací návrh. Mějte prosím při tvorbě svých 
připomínek na zřeteli skutečnost, že vyhláška stanoví minimální požadavky, které musí 
splňovat každé zdravotnické zařízení bez výjimky. 
   
 
       S kolegiálním pozdravem                     MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK   


