
Informace pro klienty:   V Praze dne 28. dubna 2017 

 
 Dne 31. května 2017 nabyde účinnosti zákon č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před 

škodlivými účinky návykových látek. Tento zákon přináší některé změny, povinnosti i možné 

sankce vůči poskytovatelům zdravotních služeb a v příloze jej zasílám. 

 Upozorňuji zejména na následující ustanovení tohoto zákona: 

§ 3 odstavec 2 – zákaz prodeje tabákových a podobných výrobků ve zdravotnickém zařízení. 

§ 8 odstavec 1 písmeno e) – zákaz kouření ve zdravotnickém zařízení a prostorech 

souvisejících s jeho provozem. 

§ 9 Povinnost označit prostory kde platí zákaz kouření nápisem a grafickou značkou uvedenou 

v příloze zákona. Povinnost vykázat osoby, které zákaz nedodržují. 

§ 10 Podmínky pro stavebně oddělený prostor vyhrazený ke kouření. 

§ 11 Zákaz prodeje a podávání alkoholu ve zdravotnickém zařízení. 

§ 18 Zákaz vstupu osobám, které jsou zjevně pod vlivem návykové látky do zdravotnického 

zařízení (kromě pacientů, kterým je třeba poskytnout zdravotní služby) a povinnost tyto osoby 

vykázat. 

§ 19 Zákaz požívání alkoholu i pro zdravotnické pracovníky a povinnost podrobit se testu. 

§ 23 Povinnost každého k tomu vybaveného poskytovatele zdravotních služeb provést na 

výzvu k tomu oprávněných subjektů uvedených v § 21 odborné vyšetření a sdělit (i bez 

souhlasu pacienta) oprávněným subjektům jeho výsledky. 

§ 24 Povinnost uhradit náklady vyšetření dle § 23 poskytovateli zdravotních služeb. 

§ 26 Povinnost provést orientační vyšetření adiktologických poruch a krátkou intervenci. 

§ 36/4 Delikty, kterých se může dopustit poskytovatel zdravotní služby. 

§ 59 Změna některých ustanovení zákona o zdravotních službách, zejména: 

§ 11a – Poskytování preventivní péče mimo zdravotnické zařízení. 

§ 28/5 – Omezení práv pacientů povinných podrobit se vyšetření a v rámci záchytné služby. 

§ 39 – Podmínky pro použití omezovacích prostředků, povinnost zaznamenat jejich použití ve 

zdravotnické dokumentaci a povinnost vést u každého poskytovatele centrální evidenci 

použití omezovacích prostředků za kalendářní rok pro každý omezovací prostředek zvlášť, 

bez identifikace pacientů, u kterých byly použity – každé použití zaznamenat do centrální 

evidence do 60 dnů. 

§ 61 Změna zákona o specifických zdravotních službách a zahrnutí protialkoholní a 

protitoxikomanické záchytné služby do tohoto zákona, zejména v rámci této novely: 

§ 89b koho lze a koho nelze umístit na záchytné stanici (nelze umístit osobu uvedenou v § 

89b odstavec 2). Umístění lze provést jen se souhlasem lékaře záchytné stanice. 

§ 89c a § 89d – úhrada dopravy a pobytu osoby umístěné v záchytné stanici. Neprokáže-li se 

přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky, hradí dopravu a pobyt subjekt, který rozhodl o 

umístění, kterým může být i poskytovatel zdravotní služby. 

Odpověď na dotazy týkající se aplikace § 21i novely zákona č. 95/2004 provedené 

zákonem č. 67/2017 Sb. Sb. funkční kurzy a otázka povinnosti je absolvovat: 

Podle uvedeného ustanovení se absolvováním funkčního kurzu prohlubují znalosti a 

dovednosti lékaře. Zákon však nestanoví, že by lékař, který funkční kurz neabsolvoval, 

nesměl příslušný výkon provádět, nebo že absolvování funkčního kurzu je podmínkou pro 

úhradu příslušného výkonu z veřejného zdravotního pojištění. 

 

  

   

  

 



 


