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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu
s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro
území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu
koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve
smyslu § 11 písm. c) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 20 odst. 1 zákona č. 241/2000 Sb.,
o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo o rozsahu poskytovaných
zdravotních služeb poskytovateli akutní lůžkové péče.

I.

S účinností ode dne 17. března 2020 se poskytovatelům zdravotních služeb akutní
lůžkové péče nařizuje, aby omezili provádění zdravotních výkonů v rámci plánované
péče podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších
předpisů, na míru nezbytně nutnou při zohlednění zdravotního stavu pacientů,
u kterých byly tyto zdravotní výkony plánovány, a to za účelem zajištění dostatečné
kapacity (personální, věcné a technické) pro léčbu pacientů s onemocněním COVID19.

II.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu
onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.
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Předmětem opatření je dosáhnout toho, aby poskytovatelé zdravotních služeb akutní lůžkové
péče omezili provádění zdravotních v rámci plánované péče v nezbytně nutné míře, tak aby
získali kapacitu potřebnou pro zajištění očekávaného množství pacientů s onemocněním
COVID-19.
Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zvládání dopadů šíření onemocnění COVID-19
způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.
Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem
k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den
nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
ministr zdravotnictví

podepsáno elektronicky
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