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 Informace pro klienty 

 
 Ministerstvo zdravotnictví vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 244/2017 Sb., kterou 

se novelizuje vyhláška č. 306/2012 Sb. o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických 

zařízení. Stanoví povinnost lékařů přijímajících pacienty do zdravotnických zařízení a 

sociálních ústavů zjišťovat též epidemiologickou anamnézu, včetně zjištění, zda pacient 

pobýval v cizině v zemích s výskytem některých infekčních chorob. Přijímající lékař by tedy 

vždy měl zapsat do zdravotnické dokumentace, že u pacienta epidemiologickou anamnézu 

zjišťoval (dotazem pacienta při přijetí) a s jakým výsledkem. Text novely zasílám v příloze. 

 

 Ministerstvo zdravotnictví na dotaz jedné z klientských organizací zaslalo stanovisko k 

otázce, kdo bude nadále organizovat a kontrolovat celoživotní vzdělávání nelékařských 

zdravotnických pracovníků po zrušení dosavadního kreditního systému. Ze stanoviska 

vyplývá, že žádný státní ani obdobný orgán organizovat ani kontrolovat celoživotní 

vzdělávání nebude, způsob zajištění a organizace celoživotního vzdělávání nelékařských 

zdravotnických pracovníků je ponechán na jejich zaměstnavatelích a na nich samotných. 

Stanovisko přikládám. Pokud jde o celoživotní vzdělávání lékařů, zajišťuje jej v souladu se 

zákonem Česká lékařská komora, která vydává Diplom celoživotního vzdělávání. Získání 

tohoto diplomu není povinné a je spojeno s jistou bonifikací ze strany zdravotních pojišťoven 

u ambulantních poskytovatelů lékařských zdravotních služeb, s možností získat osvědčení k 

výkonu funkce vedoucího lékaře a primáře a s možností stát se soudním znalcem v příslušném 

lékařském oboru. 

 

 K elektronické evidenci tržeb. Omlouvám se za předchozí nepřesnou informaci, 

která vyplývala z předchozího, nyní již překonaného výkladu a podle které poskytovatel 

zdravotních služeb, který má příjmy nižší než 300 000 Kč ročně nemusí zavádět elektronickou 

evidenci tržeb. Tuto elektronickou evidenci nemusí zavádět pouze poskytovatel, který 

nepřijímá žádné finanční prostředky v hotovosti. Možnost nezavádět elektronickou evidenci 

tržeb při ročním příjmu těchto tržeb pod 300 000 Kč je dána jen tzv. veřejně prospěšným 

subjektům, mezi které z málo pochopitelných důvodů nejsou zařazeni poskytovatelé 

zdravotních služeb. 

 

 

V Praze dne 31, srpna 2017 

 

JUDr. Jan Mach 

 

  

  

 

 


