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Žádost o poskytnutí informace podle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím - odpověď'
Dne 10.11.2020 obdržela Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci (dále
,,kajská hygienická stanice") Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona Č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon č. 106/1999 Sb.),
týkající se provozních řádů zdravotnických zařízení. Konkrétně se dotazujete na toto:
l) V jakém rozsahu krajská hygienická stanice schvaluje provozní řád zdravotnického zařízení,
který je poskytovatel zdravotních služeb povinen vypracovat? Na základě jakého zákonného
ustanovení?
2) Jedná se pouze o schválení jednotlivých bodů provozního řádu týkajících se hygienických a
protiepidemických opatření nebo schvaluje provozní řád jako celek?
3) Schvaluje a vyhodnocuje krajská hygienická stanice také přimčřenost ustanovení týkajících se
vnitřních pravidel zdravotnického zařízení jako je zákaz kouření či například stanovení
návštěvních hodin nebo podmínky vyhlašování zákazu návštěv? Hodnotí krajská hygienická
stanice také přiměřenost zásahu jednotlivých bodů do práv pacientů?
K Vašim dotazům sděluje krajská hygienická stanice následující:
Provozní řády jsou schvalovány jako celek v souladu s § 15 odst. l a 2 zákona č. 258/2000 Sb., o
ochranč veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
V odstavci 1 tohoto ustanovení je stanoveno, že ,, poskytovatel zdravotních služeb (dálejen ,, osoba
poskytující péči') je povinen činit hygienická a protiepidemickú opatření k předcházení vzniku a
šíření infekce .spojené se zdravotní péčí. lqfekcí spqjenou se zdravotní péčí se rozumí nemoc nebo
patologický stav vzniklý v souvislosti s přítomnostípůvodce infekce nebojeho produktů ve spojitosti
s pobytem nebo výkony prováděnými osobou poskytujícípéči ve zdravotnickém zařízení v příslušné
inkubační době. "
Dle odstavce 2 je pak osoba poskytující péči ,, povinna stanovit opatření podle odstavce l v
provozním řádu. Návrh provozního řádu a změnu provozního řádu schvaluje rozhodnutím
příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. ĽJ poskytovatelů zdravotních služeb příslušný orgán
ochrany veřejného zdraví v rozhodnuíí uvede, pro jakou ,formu, popřů)adě druh zdravotní péče,
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obor zdravotní péče a místo poskytování je provozní řád vydáván, popřípadě název zdravotní
služby, pro kterouje provozní řád vydáván. "
Jak je výše uvedeno, v provozních řádech jsou stanovena hygienická a protiepidemická opatření
pro konkrétní místo poskytování zdravotních služeb a formu a druh poskytované zdravotní služby,
není zde řešeno zasahování do práv pacientů. Z tohoto důvodu krajská hygienická stanice
,,nehodnotí přiměřenost zásahů jednotlivých bodů do práv pacientů". Otázka zákazu kouření ve
zdravotnických zařízeních je upravena primárně zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před
škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů. Co se týče stanovení
návštěvních hodin, případně vyhlášení zákazu návštěv apod., tyto jsou upraveny zákonem
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních
službách), ve znční pozdějších předpisů, a případně na jeho základě vnitřním řádem zdravotnického
zařízení vydaným poskytovatelem zdravotních služeb.
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MUDr. Jana., rattingerová
ředitelka odborý/protiepidemického
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