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1. ÚVOD 

     Optometrická ambulance je zdravotnické zařízení, kterým rozumíme prostory určitých stavebních 

dispozic, které jsou vybaveny tak, aby to umožňovalo poskytování specifických zdravotních služeb. 

V tomto případě pak zdravotními službami rozumíme poskytování zdravotní péče, které vykonává 

osoba způsobilá k výkonu zdravotnického povolání, v tomto případě to bude optometrista způsobilý 

k samostatnému výkonu zdravotnického povolání – zdravotnického pracovníka nelékaře. Formou 

poskytované zdravotní péče je péče ambulantní, přičemž druhem poskytované zdravotní péče bude 

„plánovaná péče“, jejímž úkolem je nejčastěji poskytování preventivní, diagnostické a léčebné péče a 

dále konzultací s případnou návazností na zdravotní služby jiných poskytovatelů. Jde tedy o činnost, 

která vyžaduje naplnění rozsáhlého souboru podmínek, které jsou vymezeny jak odbornými, tak i 

věcnými požadavky a jsou zakotveny v celé řadě legislativních předpisů nejrůznější úrovně a právního 

významu. Samozřejmě, že se bude jednat o činnost, pro kterou je nezbytné naplnění celé řady 

požadavků, na základě kterých je pak uděleno oprávnění k poskytování zdravotních služeb, tedy 

provozování optometrické ambulance. Rutinnímu provozu optometrické ambulance by tedy měl 

předcházet jistý rozsah tvůrčí práce, kdy by byla na základě odborných znalostí poskytovatele, 

zdravotnických a jiných odborných pracovníků zpracována koncepce optometrické ambulance, která 

by vycházela ze záměru, jaký rozsah zdravotní péče bude poskytován, s jakým vybavením, sociálním 

zázemí pro pacienty i personál a v neposlední řadě musí být zváženo i personální obsazení, obr.1. 
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Obr. 1  Zdravotnické zařízení – optometrická ambulance 

     Stanovení koncepce optometrické ambulance by tedy mělo zahrnovat řešení hned několik 

důležitých problémů, které lze sice považovat za samostatný problém, ty ovšem vstupují do 



systémového řešení formy zdravotní péče, tedy péče ambulantní, kdy relativně samostatné problémy 

musí být vyřešeny jako funkčně provázaný celek tak, aby poskytování zdravotní péče bylo lege artis! 

     To je skutečnost, která vyžaduje nejen hluboké a rozsáhlé odborné znalosti, ale i nezbytné znalosti 

legislativních předpisů, které se problému přímo i nepřímo dotýkají. Přitom je nutné konstatovat, že 

legislativa striktně vyžaduje naplnění nemalého souboru požadavků a to ve všech fázích, počínaje 

stanovením koncepce, ale i zpracování žádosti a následně získání oprávnění, uvedení ambulance do 

provozu a potom i udržení jejího bezproblémového rutinního provozu. Každé zdravotnické zařízení a 

jeho provoz jsou pod kontrolou orgánů státní moci a to v mnoha směrech, naplnění legislativních 

požadavků je přitom vymahatelné a sankciovatelné. Základní soubor legislativních předpisů a jejich 

vzájemná souvislost je patrná z obr.2, pozn.: jede o velmi stručný seznam legislativních předpisů!  
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Obr. 2  Základní legislativní předpisy, ① a – zákon o zdravotnických prostředcích, ①b – technické 

požadavky na zdravotnické prostředky, ② - zákon o metrologii, ②a – vyhláška, která stanoví 

měřidla k povinnému ověřování,   ③ - zákon o zdravotních službách, ③a – požadavky na minimální 

personální zabezpečení zdravotnických služeb, ③b – vyhláška o požadavcích na minimální technické 

a věcné vybavení zdravotnických zařízení,  ④ - zákon o způsobilosti k výkonu nelékařských 

zdravotnických povoláních, ④a – vyhláška o činnostech nelékařských zdravotnických povoláních, ⑤ 

- zákon o technických požadavcích na výrobky, ⑥ - zákon o léčivech, ⑦ - vyhláška o podmínkách 

předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění … … … , vyhláška o zdravotnické dokumentaci, 

atd., ⑧ - nařízení vlády o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické 

kompatibility, o ochraně zdraví před neionizujícím zářením,  ⑨ - české státní normy, zdravotnické 

elektrické přístroje a elektrické instalace nízkého napětí – část zařízení jednoúčelová a ve zvláštních 

objektech – zdravotnické prostory,  ⑩ - zákon o způsobilosti k výkonu zdravotnických povoláních 

lékaře, farmaceuta a zubního lékaře. 

     Z hlediska zřizování a schvalování zdravotnického zařízení ambulantního typu jsou naprosto 

nezbytné alespoň „základní“ znalosti v oblasti legislativy, pochopení legislativou vymezených pojmů a  



jejich dodržování a naplňování v klinické praxi. Je ve vlastním zájmu zdravotníka získat nezbytný 

rozsah legislativních znalostí a zabezpečit jejich dodržování, jakkoliv je to téma „nezáživné“!?                                                                                                                                        

Vymezení nejdůležitějších legislativou pojmů, vymezených „zákonem o zdravotních službách“:            

  POSKYTOVATELEM zdravotních služeb se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která má oprávnění 

k poskytování služeb podle tohoto zákona, [§2, odst.(1)],                                                                                                

  ZDRAVOTNÍMI SLUŽBAMI se rozumí poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona zdravotnickými 

pracovníky ¹) a dále činnosti vykonávané jinými odbornými pracovníky ¹), jsou-li tyto činnosti vykonávány 

v přímé souvislosti s poskytováním zdravotní péče, [§2, odst.(2)],                                                                                  

  ZDRAVOTNÍ PÉČÍ se rozumí soubor činností a opatření prováděných u fyzických osob za účelem, 1. 

předcházení, odhalení a odstranění nemoci, vady nebo zdravotního stavu, 2. udržení, obnovení nebo zlepšení 

zdravotního a funkčního stavu, 5. posuzování zdravotního stavu, [§2, odst.(4), písm. a)],                                                                        

  ZDRAVOTNÍM ZAŘÍZENÍM se rozumí prostory určené k poskytování zdravotní péče, [§4, odst.(1)],                            

  OBOREM ZDRAVOTNÍ PÉČE  se (pro účely zákona) rozumí odbornosti nelékařských zdravotnických 

pracovníků nebo obory specializačního vzdělání nebo obory certifikovaných kurzů nelékařských zdravotnických 

pracovníků podle jiného právního předpisu  ¹), [§4, odst.(4), písm. b)],                                                                         

  DRUHY ZDRAVOTNÍ PÉČE [§5], podle časové naléhavosti jejího poskytnutí jsou: PLÁNOVANÁ PÉČE [odst.(1), 

písm. d)], a podle účelu jejího poskytnutí (odst.2) péče: písm. a) – PREVENTIVNÍ, písm. b) – DIAGNOSTICKÁ,  

písm. c) – DISPENZÁRNÍ,                                                                                                                                                         

  FORMY ZDRAVOTNÍ PÉČE jsou ambulantní péče, jednodenní péče, lůžková péče a zdravotní péče 

poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta [§6],                                                                                             

  AMBULANTNÍ PÉČE je zdravotní péčí, při níž se nevyžaduje hospitalizace pacienta nebo přijetí pacienta na 

lůžko do zdravotnického zařízení poskytovatele jednodenní péče, [§7, odst.(1)], PRIMÁRNÍ AMBULATNÍ PÉČE - 

[odst.(2), písm. a)],                                                                                                                                                                   

  NÁLEŽTOU ODBORNOU ÚROVNÍ se rozumí poskytování zdravotních služeb podle pravidel vědy a 

uznávaných medicínských postupů, při respektování individuality pacienta, s ohledem na konkrétní podmínky a 

objektivní možnosti, [§4, odst.(5)], jedná se v podstatě o definici pojmu LEGE ARTIS.                                            

Pozn.: ¹) zák.č.96/04Sb. v platném znění a vyhl.č.55/11Sb.v platném znění, příp. zák.č.95/04Sb. v platném znění. 

2. Kvalifikační předpoklady pro zabezpečení ambulantních zdravotních služeb 

     Poskytování zdravotních služeb, potažmo zdravotní péče v ambulantní klinické praxi musí být 

zajišťováno kvalifikovaným zdravotnickým personálem. Legislativa je v tomto případě přísná a 

naplnění její dikce je jednou ze základních podmínek pro získání oprávnění k poskytování zdravotních 

služeb. Je to i důležitá podmínky jak ve fázi vzniku konkrétní ambulance, tak pro fázi jejího rutinního 

provozu. Personální zabezpečení provozu optometrické ambulance je klíčovým problémem a musí 

být v souladu legislativou!                                                                                                                                           

Tyto kvalifikační požadavky jsou vymezeny v zákoně o zdravotních službách:                                             

  Zdravotní služby lze poskytovat pouze prostřednictvím osob způsobilých k výkonu zdravotnického povolání 

nebo k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotních služeb, [§11, odst.(3)],                                           

  personální zabezpečení zdravotních služeb musí odpovídat oborům, druhu a formě poskytované zdravotní 

péče a zdravotním službám podle §2, odst.(2), písm. d) až f), [§11, odst.(4), věta první],                                           

  požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, týkající se odborné, specializované, 

popř. zvláštní odborné způsobilosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků a jejich počtu 

stanoví prováděcí právní předpis,  [§11, odst.(4), věta druhá], viz vyhláška č.99/2012Sb. o požadavcích na 

minimální personální zabezpečení zdravotních služeb,                                                                                                      

  ZPŮSOBILOSTÍ K SAMOSTATNÉMU VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ se pro účely tohoto zákona 

rozumí způsobilost … … … … … nebo způsobilost k výkonu zdravotnického pracovníka nelékařského povolání bez 

přímého vedení a odborného dohledu podle jiných právních předpisů ¹).                                                                                  

Pozn.: ¹) zák.č.96/04Sb. v platném znění a vyhl.č.55/11Sb.v platném znění 



     OPTOMETRISTA jako absolvent akreditovaného studia, který je odborně způsobilý k výkonu 

povolání dle §11, zák.č.96/04Sb. v platném znění a jeho činnost jako zdravotnického „nelékařského“ 

pracovníka se řídí §10, vyhl.č.55/11Sb. v platném znění musí být garantem nejen po stránce odborné, 

ale i po stránce věcné, tj. musí umět posoudit předloženou koncepci optometrické ambulance, umět 

správně korigovat případné nedostatky a umět řídit rutinní provoz ambulance samozřejmě po 

stránce odborné, ale také po stránce organizační, provozní, logistické, technické a legislativní.            

  Personální zabezpečení péče je stanoveno podle jednotlivých odborností zdravotnických pracovníků a jiných 

odborných pracovníků, druhu a oboru poskytované péče. Zabezpečení zdravotnickými a jinými odbornými 

pracovníky nad rámec stanovených požadavků závisí na druhu a objemu poskytované zdravotní péče, oboru 

a spektru prováděných výkonů a činností tak, aby byla zajištěna kvalita, bezpečí a dostupnost zdravotní péče. 

[příloha č.1, Část I, odst.A. Společné požadavky, bod 1., vyhl.č.99/12Sb.]                                                                     

  1.33. Oftalmologie  2.8. OPTOMETRISTA  2.8. Ortoptista  Zrakový terapeut  … … … … [příloha č.1, 

Část I, odst.B. Zvláštní požadavky, bod 1. – ambulantní péče – lékařské obory, bod 2.- ambulantní péče – 

nelékařská zdravotnická povolání, vyhl.č.99/12Sb.]                                                                      

3. Stavební dispozice optometrické ambulance a její věcné vybavení 

     Poskytování zdravotních služeb a zabezpečení zdravotní péče musí probíhat v prostorech – 

zdravotnickém zařízení, které musí splňovat určité požadavky jako stavba, musí být vybavena 

nábytkem, musí být k dispozici pitná voda (studená i teplá), rozvody elektrické energie, vytápění, 

větrání, zatemnění oken a celá řada dalších náležitostí, které jsou legislativně stanoveny, a které 

mohou jít samozřejmě nad rámec platných předpisů a mohou být „vylepšeny", musí být samozřejmě 

funkční z klinického pohledu, ale poskytovaly příjemné a pohodlné prostředí pro zdravotnický 

personál a samozřejmě i pacienta a jeho doprovod (zákonný zástupce nebo rodinný příslušník).                                                                                  

  Zdravotní služby mohou být poskytována pouze ve zdravotnických zařízeních v místech uvedených 

v oprávnění k poskytování zdravotních služeb. [§11, odst.(5), věta první].                                                                    

  Zdravotnické zařízení musí být pro poskytování zdravotních služeb technicky a věcně vybaveno. Technické a 

věcné vybavení zdravotnických zařízení musí odpovídat oborům, druhu a formě poskytované zdravotní péče a 

zdravotním službám podle §2, odst.(2), písm. a) až f). Požadavky na minimální technické a věcné vybavení 

zdravotnických zařízení, týkající se stavebně technického, funkčního a dispozičního uspořádání prostor a 

vybavení vybranými zdravotnickými prostředky, jinými přístroji a zařízením, stanoví prováděcí právní předpis.   

[§11, odst.(6)], viz vyhláška č.92/2012Sb. o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení 

zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče.  

    Jedná se o prováděcí právní předpis, který se vztahuje na klinickou stránku problému, ale v žádném 

případě tím nejsou dotčeny další požadavky, které vyplývají z jiných právních předpisů. Přestože se 

jedná o jeden prováděcí předpis, lze problematiku, kterou řeší rozdělit na 5(?) samostatných 

problémů, které je možné z hlediska funkčního a nakonec i legislativního posuzovat odděleně. Mohlo 

by se jednat o následující okruhy problematiky, které jsou patrné z obr.3:                                                                                                  

  Vybavení ambulance vhodným nábytkem [kartotéka, skříně jako úložný prostor, sedací nábytek, 

lehátka *) a vyšetřovací křesla*), osvětlovací technika *), žaluzie], atd. ,                                                     

  technické (nezdravotnické) prostředky (informační technologie, chladničky **), apod.),                           

  stavební dispozice a členění ambulance na jednotlivé místnosti dle jejich účelu využití a velikosti 

(podlahová plocha),  

  inženýrské sítě (elektřina, voda, odpady, topení, osvětlení, atd.), větrání, pacientské prostory, 

místnosti vyhrazené jen pro zdravotnický personál, apod. ,                                                                           

  zdravotnické prostředky – přístrojová technika (podléhá samostatným legislativním předpisům). 



Pozn.: *) Za jistých okolností se může jednat o zdravotnické prostředky, **) technické prostředky, které mohou 

úzce souviset s poskytováním zdravotní péče a mohou být předmětem kontroly SÚKL!                                               

  Kontrola zdravotnických prostředků u poskytovatelů zdravotní péče, ZP – 19 verze 3, www.sukl.cz 
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Obr. 3  Technické a věcné vybavení optometrické ambulance ve smyslu vyhlášky č.92/2012Sb.,           

K – kvalifikační předpoklady (personální zajištění), V – věcné a technické vybavení, vč. zdravotnických 

prostředků,  R – inženýrské sítě (rozvody), S – stavební dispozice, M – medicínská problematika  

OBECNÉ POŽADAVKY na technické a věcné vybavení jsou formulovány v příloze č.1 k vyhlášce 

č.92/2012Sb., takto formulované požadavky jsou z části vymezením obecných stavebních požadavků 

a z části jsou požadavky na inženýrské sítě a informační technologie a to v bodě 1. a 2.:                                                         

  Zdravotnické zařízení musí z hlediska stavebně technických požadavků na prostory a jejich funkční a 

dispoziční uspořádání umožňovat funkční a bezpečný provoz. [bod 1.]                                                            

  Zdravotnické zařízení dále musí: (a) tvořit provozně uzavřený a funkčně provázaný celek, (b) umístění 

v nebytových prostorách, (c) dodávka pitné a teplé vody, (d) odvod odpadních vod, (e) větrání a vytápění, (f) 

připojení na veřejný rozvod elektrické energie, (g) připojení k veřejné telefonní síti [pevná nebo mobilní], (h) 

počítač s připojením na Internet. [bod 2.]                                                                                                                      

Pozn.: Bod 3. uvedený v této příloze se fakticky optometrické ambulance netýká!? 

SPOLEČNÉ POŽADAVKY na technické a věcné vybavení jsou formulovány v příloze č.2, část I., díl A. a 

jsou z části vymezením požadavků na konkrétní stavební dispozice (členění na místnosti) a jejich 

plochu, z části vymezují požadavky na vybavení nábytkem. Jen část těchto požadavků se fakticky týká 

optometrické ambulance (pominout lze požadavky na zajištění novorozenců a kojenců, zřízení a 

vybavení zákrokového sálu, vybavení pro kardiopulmonální resuscitaci, vybavení sterilizátorem, atd.)  

  ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ PROSTORY [díl A., bod 1 ] zdravotnických zařízení (optometrické) ambulantní péče 

jsou: (a) ORDINACE (lékař), zdravotnických pracovníků (optometrista) a příp. jiných odborných pracovníků, 

minimální podlahová plocha musí být 13 m², (b) ČEKÁRNA, minimální požadovaná plocha 7 m², čekárna může 

být společná pro více ordinací, pak je ovšem minimální plocha 10 m². Čekárna musí být vybavena sedacím 

nábytkem. (c) WC pro pacienty musí mít předsíň vybavenou umyvadlem (to může být umístěno i v kabině WC). 



WC pro pacienty může být společné pro více ordinací. WC může být společné pro personál i pacienty (??), ale 

pouze v případě, kdy zdravotnické pracoviště sestává maximálně ze dvou ordinací.                                                                      

  VEDLEJŠÍ PROVOZNÍ PROSTORY [díl A., bod 2.] zdravotnických zařízení (optometrické) ambulantní péče jsou: 

(a) SANITÁRNÍ ZAŘÍZENÍ PRO ZAMĚSTNANCE (dále viz nařízení vlády č.361/2007Sb. v platném znění), (b) 

SKLADOVACÍ PROSTORY se vyčleňují pro oddělené skladování materiálu, prádla a uklízecích a dezinfekčních 

potřeb. Skladování těchto věcí musí být vyřešeno tak, aby nemohlo dojít ke „křížení“ čistých a kontaminovaných 

věcí. Skladovací prostory lze případně nahradit vhodnými skříněmi. (c) MÍSTNOST PRO ODPOČINEK 

ZAMĚSTNANCŮ (pokud je zřízena). Pozn.: vedlejší prostory mohou být společné pro více ordinací.                                                                                                                 

  VYBAVENÍ ORDINACE, [díl A., bod 9.],  (a) vyšetřovací lehátko, (b) umyvadlo, (d) nábytek, který je nezbytný 

pro práci optometristy, (e) židle nebo křeslo pro pacienta, (f) skříň na léčivé přípravky, (g) stolky na přístroje [a 

nástroje], (i) skříň na (nástroje a) pomůcky, (j) kartotéční skříň, (k) CHLADNIČKA na léčivé přípravky*) vybavená 

teploměrem,  (p) lokální vyšetřovací svítidlo.                                                                                                                      

  Pozn.: SÚKL- Zacházení s léčivými přípravky ve zdravotnických zařízeních, LEK – 9 verze1, viz www.sukl.cz                                                                                                                           

  [díl A., bod 14.] Pokud je zdravotnické zařízení vybaveno zařízením nebo přístroji, které prokazatelně funkčně 

plně nahrazují technické a věcné vybavení uvedené v části I. této přílohy nebo jeho část a činí je nadbytečným, 

takto nahrazené vybavení nebo jeho část se nevyžaduje.                                                                                                 

  [díl A., bod 15.] Pokud jsou na vybavení jednotlivých ordinací (zdravotnických pracovníků) a dalších 

provozních prostor zdravotnických zařízení ambulantní péče další nebo odlišné požadavky, jsou uvedeny dále 

jako zvláštní požadavky. 

4. Vybavení optometrické ambulance technickými a zdravotnickými prostředky 

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY formulované v příloze č.2, část I., díl B. jsou rozděleny do dvou odstavců. 

První odstavec vymezuje vybavení oftalmologickou ambulanci lékaře (1.31.) a druhá odstavec 

vymezuje vybavení pro ambulance nelékařských zdravotnických pracovníků, tj. vybavení pro 

ambulanci  optometristy (2.8.), resp. ortoptisty (2.9.) nebo zrakového terapeuta (2.12), obr.4. 

Zvláštními požadavky v tomto případě rozumíme vybavení technickými prostředky, které mají přímou 

příp. nepřímou souvislost s poskytováním zdravotní péče. Proto můžeme považovat z větší části za 

zdravotnické prostředky podléhající příslušné legislativě, obr.2, pouze z menší části se jedná o 

technické výrobky (nezdravotnické prostředky), nicméně i ty souvisí s poskytováním zdravotní péče. 

2. Zvláštní požadavky podle oborů péče – nelékařská zdravotnická povolání                                          

2.8. OPTOMETRISTA, požadavky na vybavení :  (a) vyšetřovací křeslo s lampou *), (b) brýlová skříň *), 

(c) štěrbinová lampa *), (d) optotypy *),  (e) vybavení k určení barvocitu *), (f) zácvikový stolek se 

zrcadlem a osvětlením, (g) přístroj na měření zakřivení oční rohovky *), (h) fokometr *),  (i) diaskop 

nebo autorefraktometr *),  (j) zařízení k zatemnění oken, pokud je prováděna skiaskopie.                                                                                                                                          

Pozn.: Nevyžaduje se vyšetřovací lehátko, tonometr, fonendoskop, osobní váha a výškoměr.                                   

*) Jedná se zpravidla o zdravotnické prostředky, které podléhají samostatné legislativě. 

     Pokud je optometrická ambulance vybavena technickými prostředky, které jsou povinným 

minimálním vybavením ze zákona, nebo je ambulance, z jakýchkoliv důvodů [viz ustanovení §11, 

odst.(6), věta druhá, „zákona o zdravotních službách“],  vybavena dalšími technickými prostředky, 

které jsou považovány za zdravotnické prostředky, musí prokazatelně vyhovovat požadavkům 

legislativy o zdravotnických prostředcích, obr. 4, musí být v souladu s touto legislativou používány, 

udržován jejich technický stav a dodržována další pravidla a ustanovení této legislativy. Celá řada 

zdravotnických prostředků podléhá ještě další legislativě, např. „zákonu o metrologii“, „nařízení vlády 

o ochraně zdraví před neionizujícím zářením“ a některým dalším předpisům.  

http://www.sukl.cz/


⒜ VYŠETŘOVACÍ KŘESLO S LAMPOU ⒡ ZÁCVIKOVÝ STOLEK SE ZRCADLEM A OSVĚTLENÍM

⒝ BRÝLOVÁ SKŘÍŇ ⒢ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ ZAKŘIVENÍ ROHOVKY

⒞ ŠTĚRBINOVÁ LAMPA ⒣ FOKOMETR

⒟ OPTOTYPY ⒤ SKIASKOP NEBO AUTOREFRAKTOMETR

⒠ VYBAVENÍ K URČENÍ BARVOCITU ⒥ ZATEMNĚNÍ OKEN (je-li prováděna skiaskopie) 

2.8.  OPTOMETRISTA ²)
(minimální) VYBAVENÍ AMBULANCE

a) sedačka s nastavitelnou výškou
b) optotypy

c) troposkop nebo synoptofor
d) prismata                …. 

e) CAM stimulátor           ………..
f) stereoskop                     …..

g) Bagoliniho skal           
h) HB test (není-li součástí 

synoptoforu)
i) cheiroskop

j) fixační světlo 
k) pomůcky pro pleoptiku

a) křeslo s vyšetřovací lampou
b) sedačka otáčecí

c) oftalmoskop přímý ¹)
d) automatický refraktometr  

nebo skiaskopické lišty a zrcátko 
e) lampa štěrbinová

….               f) oční tonometr
….                 g) optotypy

….                      h) perimetr ¹)
…..                   i) brýlová skříň

j) zařízení k zatmění oken 

1.31. OFTALMOLOGIE ²)
minimální vybavení ambulance

2.9. ORTOPTISTA ²)
minimální vybavení ambulance

1.22. OFTALMOLOGIE ³)

… …
… …  2.12. ZRAKOVÝ TERAPEUT ²)

minimální vybavení ambulance

 

Obr. 4  Povinné minimální vybavení optometrické ambulance a ambulancí obdobných pracovišť,         

¹) přístrojové položky vybavení oftalmologické ambulance dle přílohy č.2, které se poněkud liší od 

oftalmologického pracoviště ³) vybaveného dle přílohy 4, vyhl.č.92/2012Sb., ²) zdravotnická zařízení 

typu ambulance a jejich vybavení dle přílohy č.2, výše citované vyhlášky. 

     Legislativa o zdravotnických prostředcích vymezuje celou řadu důležitých pojmů, ale rovněž 

zásady, kterými se musí uživatel řídit při jejich používání a to prokazatelným způsobem. Základními 

legislativními předpisy je zákon č.123/2000Sb. v platném znění – o zdravotnických prostředcích a 

nařízení vlády č.336/2004Sb. – stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky.                     

  ZDRAVOTNICKÝM PROSTŘEDKEM se rozumí nástroj, přístroj, pomůcka, zařízení, materiál nebo jiný předmět 

nebo výrobek používaný samostatně nebo v kombinaci, vč. potřebného programového vybavení, který je 

výrobcem nebo dovozcem určen pro použití u člověka [§2, odst.(1), „zákona o zdravotnických prostředcích - ZP]. 

  Používat k určenému účelu použití při poskytování zdravotní péče lze zdravotnický prostředek, u něhož byla 

stanoveným způsobem posouzena shoda jeho vlastností s technickými požadavky stanovenými zvláštními 

právními předpisy ¹) s přihlédnutím k určenému účelu použití, je označen stanoveným způsobem ²) a výrobce 

nebo dovozce vydal o tom písemné PROHLÁŠENÍ O SHODĚ [§4, odst.(1), „zákona o ZP“].                                         

  Zdravotnický prostředek je vybaven návody popřípadě dalšími pokyny vztahujíc se k bezpečnému používání a 

údržbě, vč. dezinfekce a sterilizace zdravotnického prostředku, a to v ČESKÉM JAZYCE, [§20, odst.(2), písm. a)].                                                                                

  Zdravotnické prostředky musí být prokazatelně a odborně udržovány v řádném stavu kontrolami, 

ošetřováním, seřizováním, opravami a zkouškami prováděnými v souladu s pokyny výrobců těchto prostředků, 

příslušnými právními předpisy a předpisy pro provozování zdravotnických prostředků s cílem zabezpečit 

požadavek uvedený v §4, odst.(2), věta první, [§28, odst.(1)]                                                                                          

  Zdravotnický prostředek musí po celou dobu jeho používání při poskytování zdravotní péče splňovat 

medicínské a technické požadavky stanovené výrobcem, [§4, odst.(2), věta první].                                                                                

     Dalším základním legislativním předpisem, který jo kompatibilní s legislativou Evropské unie je 

nařízení vlády č.336/2004Sb. – stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky.                     

  Zdravotnické prostředky musí před uvedením na trh nebo do provozu splňovat požadavky tohoto nařízení a a 

musí být opatřeny označením CE,  [§5, odst.(1), dále viz. odst.(3) až odst.(5)]                                                                              



  Zdravotnické prostředky se zařazují podle míry rizika, kterou představuje jejich použití pro uživatele, popř. 

jinou fyzickou osobu, do tříd I, IIa, IIb a III,  [§7, odst.(1)]. 
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Obr. 5  Základní požadavky na zdravotnické prostředky  - přístroje nebo zařízení, ¹) zák.č.505/90Sb. - o 

metrologii, ²) zavádí novelizace „zákona o zdravotnických prostředcích“, ³) „aktivace“ zdravotnických 

prostředků vyrobených před 31. 12.1999, *) zák.č.123/2000Sb. - o zdravotnických prostředcích,      

**) nařízení vlády č.336/2004Sb. – technické požadavky na zdravotnické prostředky 

     Poskytovatel resp. uživatel jsou primárně odpovědni za skutečnost, že při poskytování zdravotní 

péče používají zdravotnické prostředky, které jsou legální, obr.5, tj. bylo na ně vydáno prohlášení o 

shodě, jsou opatřeny značkou CE a je pro uživatele kdykoliv dostupný český návod k použití. 

Poskytovatel je rovněž primárně odpovědný za skutečnost, že zdravotnický prostředek je 

v odpovídajícím technickém stavu a je schopen to prokazatelně doložit, tj. včetně metrologické 

validace, pokud je zdravotnický prostředek měřidlem dle zákona o metrologii. Metrologie 

zdravotnických prostředků je přitom zcela samostatným a významným problémem. 

5. Závěr 

     Realizace optometrické ambulance a následně i její rutinní provoz představuje jistý komplex 

problémů, které nelze řešit odděleně, ale vyžaduje systémové řešení, které respektuje jejich 

vzájemnou provázanost.  Pouze takovýto způsob řešení vede ke vzniku zdravotnického zařízení – 

optometrické ambulance, jejíž provoz je funkční a bezpečný a tedy i lege artis. Mělo by být 

samozřejmostí, že soulad odborné a věcné stránky problému s platnou legislativou, je udržován na 

patřičné úrovni i v provozní fázi existence ambulance. Přitom je potřebné mít na zřeteli, že vývoj 

legislativních stránky věci může být silně dynamickým faktorem a to s ohledem na někdy až překotný 

novelizační proces. 

 


