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VYHLÁŠKA

ze dne 5. září 2017,

kterou se mění vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické
a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravot-
ních službách), k provedení § 11 odst. 6 zákona
o zdravotních službách:

Čl. I

Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na mi-
nimální technické a věcné vybavení zdravotnických
zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, se
mění takto:

1. V § 1 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h) protialkoholní a protitoxikomanické záchytné
služby jsou stanoveny v příloze č. 9 k této vy-
hlášce.“.

2. V § 1 odst. 3 se číslo „9“ nahrazuje čís-
lem „10“.

3. Za přílohu č. 8 se vkládá nová příloha č. 9,
která včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 92/2012 Sb.
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Dosavadní příloha č. 9 se označuje jako příloha č. 10.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Poskytovatel protialkoholní a protitoxikoma-
nické záchytné služby, který poskytuje protialko-
holní a protitoxikomanickou záchytnou službu ke
dni nabytí účinnosti této vyhlášky, musí splnit poža-
davky na minimální technické a věcné vybavení
protialkoholní a protitoxikomanické záchytné sta-

nice podle vyhlášky č. 92/2012 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, do 12 měsíců
ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem
druhého kalendářního měsíce následujícího po jejím
vyhlášení.

Ministr:

JUDr. Ing. Ludvík, MBA, v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 5. září 2017,

kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení
zdravotních služeb, ve znění vyhlášky č. 287/2013 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravot-
ních službách), k provedení § 11 odst. 4 zákona
o zdravotních službách:

Čl. I

Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na mi-
nimální personální zabezpečení zdravotních služeb,
ve znění vyhlášky č. 287/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i) protialkoholní a protitoxikomanické záchytné
služby jsou stanoveny v příloze č. 9 k této vy-
hlášce.“.

2. V příloze č. 3 části II bodě 3.4. se slova
„zdravotnickými pracovníky uvedenými v části I
bodu 11 písm. b) a c) a dále psychiatrem, geronto-
psychiatrem, lékařem se zvláštní odbornou způsobi-

lostí v návykových nemocech nebo sexuologem“

zrušují a za slovo „zajištěno“ se doplňují písme-
na a) a b), která znějí:

„a) lékařem, a to

1. psychiatrem, gerontopsychiatrem, lékařem se
zvláštní odbornou nebo zvláštní specializo-
vanou způsobilostí v návykových nemocech
nebo sexuologem, nebo

2. lékařem s odbornou způsobilostí s certifiká-
tem14), pokud je zajištěna fyzická přítomnost
lékaře uvedeného v bodě 1 do 30 minut od
vyžádání, a

b) zdravotnickými pracovníky způsobilými k vý-
konu nelékařského zdravotnického povolání
uvedenými v části I bodě 11 písm. c) této pří-
lohy“.

3. Za přílohu č. 8 se doplňuje příloha č. 9, která
včetně nadpisu zní:
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„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 99/2012 Sb.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Poskytovatel protialkoholní a protitoxikoma-
nické záchytné služby, který poskytuje protialko-
holní a protitoxikomanickou záchytnou službu ke
dni nabytí účinnosti této vyhlášky, musí splnit poža-
davky na minimální personální zabezpečení protial-
koholní a protitoxikomanické záchytné služby podle
vyhlášky č. 99/2012 Sb., ve znění účinném ode dne

nabytí účinnosti této vyhlášky, do 12 měsíců ode dne
nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem
druhého kalendářního měsíce následujícího po jejím
vyhlášení.

Ministr:

JUDr. Ing. Ludvík, MBA, v. r.
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Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; České Budějovice: SEVT,
a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství –
Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3;
Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a na-
kladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablo-
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Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky před-
platného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravi-
delné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování před-
platného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na
tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno
Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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