
(platí od 291. 7. 2017 do 31. 828. 7. 2017)
372/2011 Sb.

ZÁKON
ze dne 6. listopadu 2011

o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
(zákon o zdravotních službách)

ve znění zákona č. 167/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 437/2012 Sb., zákona č. 66/2013 Sb., zákona č.
303/2013 Sb., zákona č. 60/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb.,
zákona č. 147/2016 Sb., zákona č. 189/2016 Sb., zákona č. 192/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č.

298/2016 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb.. a zákona č. 206183/2017 Sb.

 

(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

ČÁST PÁTÁ
POSTAVENÍ POSKYTOVATELE, ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

A JINÝCH ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM
ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

 
Práva a povinnosti poskytovatele

§ 45
 

(1) Poskytovatel je povinen poskytovat zdravotní služby na náležité odborné úrovni, vytvořit podmínky a opatření k
zajištění  uplatňování  práv  a  povinností  pacientů  a  dalších  oprávněných  osob,  zdravotnických  pracovníků  a  jiných
odborných pracovníků při poskytování zdravotních služeb.

(2) Poskytovatel je povinen
a)  informovat pacienta o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného

zdravotního pojištění, a  to před  jejich poskytnutím, a vystavit účet za uhrazené zdravotní služby, nestanovíli  jiný
právní předpis jinak,

b)    zpracovat  seznam  cen  poskytovaných  zdravotních  služeb  nehrazených  a  částečně  hrazených  z  veřejného
zdravotního pojištění a umístit ho tak, aby byl seznam přístupný pacientům; to neplatí pro poskytovatele lékárenské
péče,

c)  vymezit provozní a ordinační dobu a údaj o ní umístit tak, aby tato informace byla přístupná pacientům,
d)    opatřit  zdravotnické  zařízení  viditelným  označením,  které  musí  obsahovat  obchodní  firmu,  název  nebo  jméno,

popřípadě jména a příjmení poskytovatele, a identifikační číslo, byloli přiděleno,
e)  v době nepřítomnosti nebo dočasného přerušení poskytování zdravotních služeb zpřístupnit pacientům informaci o

poskytnutí neodkladné péče jiným poskytovatelem v rámci jeho ordinační doby,
f)      předat  zprávu  o  poskytnutých  zdravotních  službách  registrujícímu  poskytovateli  v  oboru  všeobecné  praktické

lékařství  nebo v oboru praktické  lékařství  pro děti  a dorost,  jeli mu  tento poskytovatel  znám, a na vyžádání  též
poskytovateli zdravotnické záchranné služby nebo pacientovi; registrující poskytovatel v oboru zubní lékařství nebo
v oboru gynekologie  a  porodnictví má povinnost  předat  zprávu  jen  v  případě,  kdy poskytnutí  zdravotních  služeb
indikoval registrující poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a
dorost,

g)    předat  jiným  poskytovatelům  zdravotních  služeb  nebo  poskytovatelům  sociálních  služeb  potřebné  informace  o
zdravotním stavu pacienta nezbytné k zajištění návaznosti dalších zdravotních a sociálních služeb poskytovaných
pacientovi,

h)    zpracovat  seznam  zdravotních  služeb,  k  jejichž  poskytnutí  je  vyžadován  písemný  souhlas;  to  neplatí  pro
poskytovatele zdravotnické záchranné služby,  zdravotnické dopravní  služby, přepravy pacientů neodkladné péče,
záchytné služby a lékárenské péče,

i)   informovat pacienta o tom, že se na poskytování zdravotních služeb mohou podílet osoby získávající způsobilost k
výkonu  povolání  zdravotnického  pracovníka  nebo  jiného  odborného  pracovníka,  a  to  včetně  nahlížení  do
zdravotnické  dokumentace,  a  že  pacient  může  přítomnost  těchto  osob  při  poskytování  zdravotních  služeb  a
nahlížení do zdravotnické dokumentace zakázat,

j)   přijmout pacienta k
1.    izolaci, karanténě, léčení nebo lékařskému dohledu stanovenému podle zákona o ochraně veřejného zdraví,

pokud je oprávněn požadované zdravotní služby zajišťovat,



2.        ochrannému  léčení  nařízenému  soudem,  jdeli  o  poskytovatele  zajišťujícího  tuto  službu  podle  zákona  o
specifických zdravotních službách,

k)  poskytnout zdravotní služby indikované lékařem Vězeňské služby osobě obviněné nebo odsouzené nebo umístěné
v  ústavu  pro  výkon  zabezpečovací  detence  v  termínu  předem  dohodnutém  s  Vězeňskou  službou;  to  neplatí  v
případě poskytnutí neodkladné péče,

l)      podílet  se  na  žádost  kraje,  jehož  krajský  úřad  mu  udělil  oprávnění,  na  zajištění  lékařské  pohotovostní  služby,
lékárenské pohotovostní služby a pohotovostní služby zubních lékařů; to neplatí, jdeli o Vězeňskou službu,

m) předávat údaje do Národního zdravotnického informačního systému,
n)    uzavřít  pojistnou  smlouvu  o  pojištění  své  odpovědnosti  za  škodu  způsobenou  v  souvislosti  s  poskytováním

zdravotních  služeb,  a  to  v  rozsahu,  v  jakém  lze  rozumně  předpokládat,  že  by  jej  mohla  taková  odpovědnost
postihnout;  toto  pojištění  musí  trvat  po  celou  dobu  poskytování  zdravotních  služeb;  kopii  pojistné  smlouvy  je
poskytovatel  povinen  zaslat  příslušnému  správnímu  orgánu  nejpozději  do  15  dnů  ode  dne  zahájení  poskytování
zdravotních služeb,

o)    poskytovat  informace  vnitrostátnímu  kontaktnímu  místu  na  jeho  žádost  podle  zákona  o  veřejném  zdravotním
pojištění 50).
(3) Poskytovatel je dále povinen

a)    předat  pacientovi  lékařský posudek nebo  potvrzení  pro Úřad  práce České  republiky  _  krajskou  pobočku  a  na
území hlavního města Prahy pro pobočku pro hlavní město Prahu v případě, že pacient není vzhledem ke svému
zdravotnímu  stavu  schopen  plnit  povinnost  součinnosti  s  krajskou  pobočkou Úřadu  práce  nebo  pobočkou  pro
hlavní město Prahu při zprostředkování zaměstnání 24),

 

(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 117
 

(1) Poskytovatel se dopustí přestupku tím, že
a)  v rozporu s § 11 odst. 1 poskytuje zdravotní služby neuvedené v oprávnění k poskytování zdravotních služeb,
b)    v  rozporu  s  §  11  odst.  3  poskytuje  zdravotní  služby  prostřednictvím  osoby,  která  není  způsobilá  k  výkonu

zdravotnického povolání nebo k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotních služeb,
c)    v  rozporu  s  §  11  odst.  6  poskytuje  zdravotní  služby  ve  zdravotnickém  zařízení,  které  není  pro  poskytování

zdravotních služeb technicky nebo věcně vybaveno,
d)  neustanoví odborného zástupce podle § 12 odst. 2 nebo § 14 odst. 5,
e)  nesplní oznamovací povinnost podle § 21 odst. 1 a 2 nebo § 27 odst. 1 písm. c),
f)   nesplní oznamovací povinnost nebo nezveřejní informaci podle § 26 odst. 2 nebo 4,
g)    v  rozporu  s  §  26  odst.  3  nezajistí  předání  kopie  zdravotnické  dokumentace  nebo  výpisu  ze  zdravotnické

dokumentace jinému poskytovateli,
h)  v rozporu s § 28 odst. 3 písm. e) bodem 1, 2 nebo 3 neumožní při poskytování zdravotních služeb přítomnost jiných

osob,
i)   umožní přítomnost jiných osob při poskytování zdravotních služeb, i když pacient jejich přítomnost odmítl podle § 28

odst. 3 písm. h),
j)   v rozporu s § 28 odst. 3 písm. i) neumožní pacientovi přijímat návštěvy ve zdravotnickém zařízení,
k)    v  rozporu  s  §  28  odst.  3  písm.  j)  neumožní  pacientovi  přijímat  duchovní  péči  nebo  duchovní  podporu  ve

zdravotnickém zařízení,
l)   neumožní pacientovi se smyslovým postižením nebo s těžkými komunikačními problémy dorozumívat se způsobem

pro něj srozumitelným nebo dorozumívacími prostředky, které si sám zvolí, podle § 30 odst. 1,
m) v rozporu s § 30 odst. 3 neumožní, aby měl pacient u sebe ve zdravotnickém zařízení vodicího nebo asistenčního

psa,
n)  v rozporu s § 28 odst. 1 poskytne pacientovi zdravotní služby bez jeho souhlasu,
o)  neinformuje pacienta o ceně poskytovaných zdravotních služeb nebo nevystaví účet za uhrazené zdravotní služby

podle § 45 odst. 2 písm. a),
p)   v rozporu s § 45 odst. 2 písm. b) neumístí seznam cen poskytovaných zdravotních služeb tak, aby byl přístupný

pacientům,
q)  neumístí údaj o provozní nebo ordinační době tak, aby byla tato informace přístupná pacientům podle § 45 odst. 2

písm. c),
r)   neopatří zdravotnické zařízení označením podle § 45 odst. 2 písm. d),



s)  nezpřístupní pacientům v době nepřítomnosti nebo dočasného přerušení poskytování zdravotních služeb informaci
o poskytování neodkladné péče jiným poskytovatelem podle § 45 odst. 2 písm. e),

t)   v rozporu s § 45 odst. 2 písm. f) nepředá zprávu o poskytnutých zdravotních službách,
u)  nepředá potřebné informace o zdravotním stavu pacienta podle § 45 odst. 2 písm. g),
v)  v rozporu s § 40 neoznámí soudu hospitalizaci pacienta nebo dodatečné omezení pacienta ve volném pohybu nebo

styku s vnějším světem, nebo
w)  nepředá uchazeči o zaměstnání lékařský posudek nebo potvrzení podle § 45 odst. 3 písm. a).

 

(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)


