
(platí od 311. 1. 2017 do 30. 5. 2017)

373/2011 Sb.

ZÁKON

ze dne 6. listopadu 2011
o specifických zdravotních službách

ve znění zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 47/2013 Sb., zákona č. 82/2015 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č.
264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb.. a zákona č. 65/2017298/2016 Sb.

 

(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

HLAVA VII
PROTIALKOHOLNÍ A PROTITOXIKOMANICKÁ ZÁCHYTNÁ SLUŽBA

 
§ 89a

Vymezení protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby

 
(1)  Protialkoholní  a  protitoxikomanická  záchytná  služba  (dále  jen  "záchytná  služba")  je  zdravotní  službou

poskytovanou  osobě,  která  pod  vlivem  alkoholu  nebo  jiné  návykové  látky  nekontroluje  své  chování  a  tím
bezprostředně ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek.

(2)  Záchytná  služba  se  poskytuje  v  protialkoholní  a  protitoxikomanické  záchytné  stanici  (dále  jen  "záchytná
stanice"). Záchytná stanice je zdravotnické zařízení.

(3) Záchytná  služba  zahrnuje  vyšetření  osoby  za účelem zjištění,  zda  její  umístění  do  záchytné  stanice není
vyloučeno z důvodů uvedených v § 89b odst. 2 písm. a), a pobyt v záchytné stanici, včetně nezbytné péče směřující
k zabránění ohrožení zdraví bezprostředně souvisejícího s akutní intoxikací.

(4) Záchytnou službu zajišťuje na svém území kraj v samostatné působnosti.
 

§ 89b
Umístění v záchytné stanici

 
(1) Osoba, která pod vlivem alkoholu nebo  jiné návykové  látky nekontroluje své chování a  tím bezprostředně

ohrožuje  sebe  nebo  jinou  osobu, majetek  nebo  veřejný  pořádek  a  tuto  hrozbu  nelze  odvrátit  jinak,  je  povinna  se
podrobit  vyšetření  a  pobytu  v  záchytné  stanici,  včetně  nezbytné  péče  směřující  k  zabránění  ohrožení  zdraví
bezprostředně souvisejícího s akutní intoxikací, po dobu nezbytně nutnou, avšak kratší než 24 hodin.

(2) Do záchytné stanice nelze umístit osobu
a)  ohroženou na životě selháním základních životních funkcí, v bezvědomí, s neošetřeným zraněním, s masivním

krvácením  nebo  osobu  jevící  známky  onemocnění  bezprostředně  vyžadující  péči,  kterou  nelze  poskytnout  v
záchytné stanici, nebo

b)  mladší 15 let.
(3)  Osobu  lze  umístit  do  záchytné  stanice  pouze  se  souhlasem  lékaře  určeného  poskytovatelem  záchytné

služby a za splnění podmínek podle odstavců 1 a 2.
(4) Pokud osoba, které  je poskytována záchytná služba, bezprostředně ohrožuje sebe nebo jinou osobu nebo

poškozuje majetek poskytovatele záchytné služby a poskytovatel záchytné služby  tomu nemůže zabránit vlastními
silami, může  tento poskytovatel požádat o nezbytnou součinnost Policii České  republiky, Vojenskou policii,  jdeli o
osobu  vyzvanou  k  orientačnímu  vyšetření  nebo odbornému  lékařskému  vyšetření  podle  zákona o  ochraně  zdraví
před škodlivými účinky návykových látek 22) vojenským policistou, obecní policii a v případě osob ve výkonu vazby,
zabezpečovací detence nebo trestu odnětí svobody Vězeňskou službu.

(5) Osobě umístěné v záchytné stanici poskytovatel záchytné služby doporučí odbornou péči.
 

§ 89c
Doprava do záchytné stanice

 
(1)  Dopravu  osoby  do  záchytné  stanice  zajistí  ten,  kdo  tuto  osobu  vyzval  k  orientačnímu  vyšetření  nebo

odbornému lékařskému vyšetření podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.



(2) Pokud osoba, která je do záchytné stanice dopravována při poskytnutí zdravotnické záchranné služby nebo

zdravotnické dopravní služby, bezprostředně ohrožuje sebe nebo jinou osobu nebo poškozuje majetek poskytovatele

zdravotnické  záchranné  služby  nebo  poskytovatele  zdravotnické  dopravní  služby  a  poskytovatel  zdravotnické

záchranné  služby  nebo  poskytovatel  zdravotnické  dopravní  služby  nemůže  tomu  zabránit  vlastními  silami,  může

tento  poskytovatel  požádat  o  nezbytnou  součinnost  Policii  České  republiky,  Vojenskou  policii,  jdeli  o  osobu

vyzvanou  k  orientačnímu  vyšetření  nebo  odbornému  lékařskému  vyšetření  podle  zákona  o  ochraně  zdraví  před

škodlivými  účinky  návykových  látek  vojenským  policistou,  obecní  policii  a  v  případě  osob  ve  výkonu  vazby,

zabezpečovací detence nebo trestu odnětí svobody Vězeňskou službu.

 

§ 89d

Oznamovací povinnost

 

(1)  Vyšetření  a  pobyt  osoby  v  záchytné  stanici  oznamuje  poskytovatel  záchytné  služby  jejímu  registrujícímu

poskytovateli, jeli mu tento poskytovatel znám.

(2) Vyšetření a pobyt nezletilé osoby v záchytné stanici oznamuje poskytovatel záchytné služby též

a)  jejímu zákonnému zástupci, popřípadě jiné osobě odpovědné za její výchovu, a

b)  orgánu sociálněprávní ochrany dětí.

(3) Jdeli o osobu s omezenou svéprávností, oznamuje se  její vyšetření a pobyt v záchytné stanici  též  jejímu

opatrovníkovi.

 

§ 89e

Úhrada nákladů za poskytnutou záchytnou službu a za dopravu

do záchytné stanice

 

(1) Prokáželi se přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky, hradí poskytovateli záchytné služby náklady na

poskytnutou záchytnou službu osoba, které byla záchytná služba poskytnuta; tato osoba hradí i náklady na dopravu

do záchytné stanice tomu, komu tyto náklady vznikly. Pokud byla záchytná služba poskytnuta nezletilé osobě, která

není plně svéprávná, hradí náklady její zákonný zástupce.

(2) Neprokáželi se přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky, hradí poskytovateli záchytné služby náklady

na  poskytnutou  záchytnou  službu  Policie  České  republiky,  Vojenská  policie,  obecní  policie,  Vězeňská  služba,

zaměstnavatel, kontrolní orgán nebo poskytovatel zdravotních služeb, v rámci jejichž působnosti byla učiněna výzva

k orientačnímu vyšetření nebo odbornému  lékařskému vyšetření podle zákona o ochraně zdraví před návykovými

látkami. Kdo hradí náklady, nese též náklady na dopravu do záchytné stanice.

(3)  Pokud  je  v  souvislosti  s  poskytnutím  záchytné  služby  nezbytné  s  osobou,  které  je  záchytná  služba

poskytována, komunikovat způsobem založeným na  tlumočení druhou osobou a prokáželi se přítomnost alkoholu

nebo  jiné  návykové  látky,  hradí  náklady  na  tlumočení  osoba,  které  byla  záchytná  služba  poskytnuta.  Pokud  byla

záchytná  služba  poskytnuta  nezletilé  osobě,  která  není  plně  svéprávná,  hradí  náklady  na  tlumočení  její  zákonný

zástupce. Neprokáželi se přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky, hradí náklady na tlumočení ten, kdo nese

náklady podle odstavce 2.

 

HLAVA VIII

SPRÁVNÍ DELIKTY

 

§ 90

 

(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 92a

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 89b odst. 1 se nepodrobí vyšetření, pobytu nebo

nezbytné péči v záchytné stanici.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

(3) Přestupek podle odstavce 1 projednává obec v přenesené působnosti. V blokovém řízení může přestupek

projednat též orgán Policie České republiky nebo obecní policie.



(4)  Pokutu  vybírá  orgán,  který  ji  uložil.  Příjem  z  pokut  je  příjmem  rozpočtu,  ze  kterého  je  hrazena  činnost
orgánu, který pokutu uložil.

 
HLAVA IXVIII

 

(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.

 
____________________________________________________________
 

1)        Směrnice Rady 97/43/EURATOM ze dne 30. června 1997 o ochraně zdraví osob před riziky vyplývajícími
z ionizujícího záření v souvislosti s lékařským ozářením a o zrušení směrnice 84/466/EURATOM.
Směrnice  Rady  89/391/EHS  ze  dne  12.  června  1989  o  zavádění  opatření  pro  zlepšení  bezpečnosti  a
ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

2)               Zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění  jakosti  a bezpečnosti  lidských  tkání a buněk určených k použití  u
člověka  a  o  změně  souvisejících  zákonů  (zákon  o  lidských  tkáních  a  buňkách),  ve  znění  pozdějších
předpisů.

3)                Zákon  č.  227/2006  Sb.,  o  výzkumu  na  lidských  embryonálních  kmenových  buňkách  a  souvisejících
činnostech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4)        § 179 občanského soudního řádu.
5)        ČSN EN ISO 15189.2007 Zdravotnické laboratoře _ Zvláštní požadavky na kvalitu a způsobilost.
6)        Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve

znění pozdějších předpisů.
7)        Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.
8)        Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
9)        Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.
10)      Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění

pozdějších předpisů.
11)            Zákon  č.  309/2006 Sb.,  kterým se upravují  další  požadavky  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  v

pracovněprávních  vztazích  a  o  zajištění  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  činnosti  nebo  poskytování
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci), ve znění pozdějších předpisů.

12)      Například zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího
záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

13)      Například zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při
práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.

14)      Zákon č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
15)            Zákon  č.  361/2003 Sb.,  o  služebním  poměru  příslušníků  bezpečnostních  sborů,  ve  znění  pozdějších

předpisů.
Vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti, ve znění vyhlášky č. 407/2008 Sb.
Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon  č.  585/2004  Sb.,  o  branné  povinnosti  a  jejím  zajišťování  (branný  zákon),  ve  znění  pozdějších
předpisů.
Vyhláška č. 103/2005 Sb., o zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě.

16)      Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se vydává seznam nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č.
114/2011 Sb.

17)      § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.
18)      § 200 a násl. zákoníku práce.



19)      Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
20)      Například § 247 zákoníku práce.
21)           Například  zákon  č.  49/1997 Sb.,  o  civilním  letectví  a o  změně a doplnění  zákona č.  455/1991 Sb.,  o

živnostenském  podnikání  (živnostenský  zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů,  ve  znění  pozdějších
předpisů,  zákon  č.  219/1999 Sb.,  o  ozbrojených  silách České  republiky,  ve  znění  pozdějších  předpisů,
zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání,  ve znění pozdějších předpisů,  zákon č. 361/2000 Sb., o
provozu  na  pozemních  komunikacích  a  o  změnách  některých  zákonů  (zákon  o  silničním  provozu),  ve
znění  pozdějších  předpisů,  zákon  č.  361/2003  Sb.,  o  služebním  poměru  příslušníků  bezpečnostních
sborů,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  zákon  č.  585/2004  Sb.,  o  branné  povinnosti  a  jejím  zajišťování
(branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání
v  základním,  středním  a  vyšším  odborném  vzdělávání,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  vyhláška  č.
101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a
drážní  dopravy,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  vyhláška  č.  493/2002  Sb.,  o  posuzování  zdravotní
způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele
střelnice,  ve  znění  vyhlášky  č.  254/2007  Sb.,  a  vyhláška  č.  352/2003  Sb.,  o  posuzování  zdravotní
způsobilosti  zaměstnanců  jednotek  hasičských  záchranných  sborů  podniků  a  členů  jednotek  sborů
dobrovolných hasičů obcí nebo podniků.

22)            §  2118  odst.  2  zákona  č.  65/2017300/2008  Sb.,  o  ochraně  zdraví  před  škodlivými  účinky  návykových
látekelektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

§ 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.


