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I. Přehled nejdůležitějších právních předpisů upravujících oblast optometrie

i. Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách (dále jen „zákon o zdravotních službách“)

Upravuje problematiku poskytování zdravotních služeb zdravotnickými pracovníky, podmínky získání oprávnění k poskytování zdravot-
ních služeb, práva a povinnosti poskytovatelů zdravotních služeb a práva a povinnosti pacientů, problematiku zdravotnické dokumentace, 
podmínky hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb a v neposlední řadě kontrolní pravomoc krajských úřadů a dalších dotčených 
subjektů

a) Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domá-
cí péče – stanovuje požadavky na technické a věcné vybavení prostor pro činnosti provozované optometristou

b) Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb – stanovuje požadavky na personální 
zabezpečení zdravotních služeb v odbornosti optometrie

c) Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci – upravuje náležitosti zdravotnické dokumentace vedené o pacientech (především 
s ohledem na rozsah informací, které musí zdravotnická dokumentace obsahovat), vč. zásad uchovávání zdravotnické dokumentace

d) Vyhláška č. 116/2012 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému -  upravuje „technické“ požadavky 
hlášení do Národního zdravotnického informačního systému

ii. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 
(dále jen „zákon o ochraně osobních údajů)

Zákon se vztahuje na všechny právnické i podnikající fyzické osoby, které v rámci své podnikatelské činnosti zpracovávají osobní údaje tře-
tích osob a upravuje jejich práva a povinnosti. Poskytovatelé zdravotních služeb  - optometristi - musí dodržovat povinnosti stanovené tímto 
zákonem především při zacházení se zdravotnickou dokumentací, kterou vedou o svých pacientech. 

iii. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
(dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví)

Upravuje povinnosti poskytovatelů zdravotních služeb v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví, zejm. s ohledem na předcházení ší-
ření infekčních onemocnění spojených s poskytování zdravotních služeb a zároveň stanovuje povinnost poskytovatelů zdravotních služeb 
zpracovat provozní řád.

a) Vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz 
zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče – stanovuje hygienické požadavky na úklid prostor, ve kterých jsou poskytovány zdravotní 
služby, manipulaci se zdravotnickým prádlem a upravuje problematiku dispozice s odpadem, který vzniká při poskytování zdravotních 
služeb

iv. Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravot-
nických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých 
souvisejících zákonů (dále jen „zákon o nelékařských zdravotnických povoláních“)

Upravuje podmínky získávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v případě tzv. nelékařských zdravotnických oborů – podmínky 
získání odborné způsobilosti k výkonu povolání optometristy

a) Vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků – upravuje seznam činností, které je 
optometrista oprávněn provádět

b) Vyhláška č. 189/2009 Sb., o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních – upravuje náležitosti zkoušek pro 
vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu 

c) Vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého ve-
dení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků – stanovuje kreditní systém, na základě kterého jsou ohodnoceny jednotlivé 
formy celoživotního vzdělávání počtem kreditů
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v. Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (dále jen „zákon o ZP“)

Upravuje práva a povinnosti osob, které zacházejí se ZP, problematiku výdeje a prodeje ZP, servisu a revize ZP, povinnosti při používání ZP 
při poskytování zdravotních služeb, kontrolní činnost SÚKL

a) Vyhláška č. 62/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o ZP: upravuje seznam skupin ZP, které mohou ohrozit život nebo 
zdraví člověka a které musí být vydány pouze na poukaz (kontaktní čočky u dětí a mladistvých do 15 let), náležitosti dokumentace pou-
žívaných ZP, problematiku ohlášení nežádoucích příhod, skladování a nakládání se ZP

vi. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (dále jen „zákon o VZP“)

Upravuje podmínky úhrady zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění, regulaci cen a úhrad léčiv a ZP, kontrolní činnost zdravot-
ních pojišťoven ve vztahu k vykazování dávek z veřejného zdravotního pojištění 

a) Příloha č. 3: seznam ZP hrazených z veřejného zdravotního pojištění – skupina č. 9 brýle a optické pomůcky 

b) Metodika VZP k číselníku ZP (Číselník ZP – Poukaz je seznam ZP s úhradami z veřejného zdravotního pojištění)

c) Metodika VZP pro pořizování a předávání dokladů VZP (tj. Metodika vykazování poukazů na ZP)

Vzhledem k tomu, že činnosti prováděné optometristou nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění (a to ani částečně), zákon o VZP 
se dotýká pouze činností optometristy, který působí v oční optice a to zejm. ve vztahu k vykazování optických zdravotnických prostředků 
z veřejného zdravotního pojištění. Problematikou vykazování předepsaných optických zdravotnických prostředků zdravotní pojišťovně se 
pak detailně zabývá Metodika pro oční optiky.

vii. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále jen „živnostenský zákon“)

Upravuje podmínky založení a provozování oční optiky, požadavky na odbornou způsobilost osob působících v oční optice, získání živnos-
tenského oprávnění, provádění kontrol živnostenskými úřady

a) Příloha č. 2 a Příloha č. 5 – upravuje seznam vázaných živností, mezi které patří oční optika a dále požadavky na odbornou způsobilost 
osob působících v oční optice, mezi které patří optometrista

Problematikou povinností vyplývajících ze živnostenského zákona (a dalších právních předpisů) se detailně zabývá Metodika pro oční 
optiky.

II. Úvod: Obecně k poskytování zdravotních služeb optometristou

Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních řadí odbornost optometrie mezi tzv. nelékařské zdravotnické obory. Zákon o zdravot-
ních službách pak považuje činnosti prováděné optometristou za činnosti jiných odborných (zdravotnických) pracovníků (tzv. nelékařů), 
kteří dle citovaného zákona poskytují zdravotní služby. Optometrista je tedy dle zákona o zdravotních službách poskytovatel zdravot-
ních služeb a má povinnost se při poskytování zdravotních služeb řídit zákonem o zdravotních službách a na něj navazujícími prová-
děcími předpisy. V místech, kde tato Metodika hovoří o právech a povinnostech poskytovatele zdravotních služeb, jsou myšlena práva  
a povinnosti optometristů. 

Dle zákona o zdravotních službách je každý poskytovatel zdravotních služeb povinen získat před zahájením své činnosti oprávnění k posky-
tování zdravotních služeb. Aby optometrista mohl svým jménem vykonávat činnosti v odbornosti optometrie a tedy poskytovat zdravotní 
služby, je povinen nejdříve získat oprávnění k poskytování zdravotních služeb pro odbornost optometrie. 

Pro úplnost dodáváme, že je vždy třeba rozlišovat mezi optometristou, který je poskytovatelem zdravotních služeb (podnikající fyzickou 
osobu či právnickou osobou), a který tudíž disponuje oprávněním k poskytování zdravotních služeb a optometristou, který poskytovate-
lem zdravotních služeb není (tj. nedisponuje „vlastním“ oprávněním k poskytováním zdravotních služeb). V tomto případě může optomet-
rista „bez oprávnění“ vykonávat činnosti v odbornosti optometrie, ale pouze za předpokladu, že je v zaměstnaneckém poměru (nebo na 
základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti) vůči optometristovi, který poskytovatelem zdravotních služeb 
je. Optometrista „bez oprávnění“ tak nebude poskytovat zdravotní služby vlastním jménem, ale coby „zaměstnanec“ poskytovatele zdravot-
ních služeb (ať už podnikající fyzické nebo právnické osoby).
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III. Oprávnění k poskytování zdravotních služeb 

A. Obecně k oprávnění k poskytování zdravotních služeb

O udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb rozhoduje krajský úřad nebo Magistrát hl. města Prahy (odbor zdravotnictví) pří-
slušný dle místa poskytování zdravotních služeb -  tedy dle místa výkonu činností prováděných optometristou. Řízení o udělení oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb pro odbornost optometrie je správním řízením1. Příslušný krajský úřad je povinen vyřídit žádost o udělení 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve lhůtě 30 dnů (lhůta počíná běžet podáním žádosti o udělení oprávnění k poskytování zdra-
votních služeb). Výsledkem správního řízení je rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb v odbornosti optomet-
rie vydané příslušným krajským úřadem nebo Magistrátem hl. města Prahy. Řízení o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb je 
zpoplatněno správním poplatkem ve výši 1 000 Kč. 

Oprávnění k poskytování zdravotních služeb lze udělit fyzické osobě (tedy optometristovi jakožto podnikající fyzické osobě) nebo právnic-
ké osobě. Právnická osoba je však vždy povinna ustanovit tzv. odborného zástupce (viz. níže bod D. této kapitoly). Oprávnění k poskytová-
ní zdravotních služeb nelze za žádných okolností převést ani nepřechází na jinou osobu.2 

B. Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb

Formulář žádosti o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb naleznete na webových stránkách jednotlivých krajských úřadů 
nebo Magistrátu hl. města Prahy (dále jen „krajské úřady“).3 Zákon o zdravotních službách nespecifikuje náležitosti formuláře pro žádost 
o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, což v praxi znamená, že formuláře se mezi jednotlivými kraji liší. Z tohoto důvodu 
doporučujeme používat výhradně formuláře krajského úřadu příslušného k  udělení oprávnění k  poskytování zdravotních služeb podle 
místa poskytování zdravotních služeb. 

Seznam veškerých dokumentů potřebných pro podání žádosti o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb je uveden v ka-
pitole č. XII. této Metodiky. 

C. Požadavky na personální zabezpečení činností v odbornosti optometrie

Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, stanovuje v Příloze č. 1 požadavky na 
personální zabezpečení činností v odbornosti optometrie. Tyto činnosti je oprávněn samostatně vykonávat pouze optometrista způso-
bilý k výkonu povolání bez odborného dohledu. 

Za výkon povolání bez odborného dohledu zákon o nelékařských zdravotnických povoláních považuje výkon činností, ke kterým je opto-
metrista odborně způsobilý a ke kterým zároveň získal osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Optomet-
rista získá odbornou způsobilost k výkonu povolání absolvováním bakalářského studijního programu. Způsobilost k výkonu povolání 
bez odborného dohledu pak optometrista získá tzv. registrací, respektive získáním osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez 
odborného dohledu.4 Osvědčení je platné po dobu 10 let. Pokud optometrista splní výše uvedené podmínky a získá způsobilost k výkonu 
povolání bez odborného dohledu, může provádět činnosti specifikované ve vyhlášce č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracov-
níků a jiných odborných pracovníků (viz. kapitola V. této Metodiky).

K žádosti o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb pro odbornost optometrie je nutné příslušnému krajskému úřadu 
předložit: 

a) doklady o způsobilosti k samostatnému výkonu zdravotnického povolání, tj. úředně ověřená kopie osvědčení k výkonu zdravotnické-
ho povolání optometristy bez odborného dohledu vč. kopie diplomu

b) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (formulář příslušného krajského úřadu): 

 • v případě podnikající fyzické osoby, která je žadatelem o oprávnění, se jedná o lékařský posudek daného optometristy 

 • v případě právnické osoby, která je žadatelem o oprávnění, se jedná o lékařský posudek odborného zástupce

c) výpis z rejstříku trestů: 

 • v případě fyzické osoby, která je žadatelem o oprávnění, se jedná o výpis z rejstříku trestů daného optometristy; krajským úřadům 
však většinou postačuje i vyplněná žádost o výpis z rejstříku trestů (tato žádost je většinou součástí formuláře), na základě které si krajské 
úřady údaje o trestní bezúhonnosti žadatele vyhledají samy

 • v případě právnické osoby, která je žadatelem o oprávnění, se jedná o výpis z rejstříku trestů odborného zástupce a osob, které jsou 
statutárním orgánem dané právnické osoby

1  Řízení o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád. 
2  Jiná osoba může na základě oprávnění k poskytování zdravotních služeb poskytovat služby pouze v případě úmrtí poskytovatele zdravotních služeb. I v tomto případě je však nutné  
    podat žádost o změnu oprávnění příslušenému krajskému úřadu či Magistrátu hl. města Praha.
3  Seznam webových stránek jednotlivých krajských úřadů je uveden v Kapitole XIII. této Metodiky.
4  Registrace je dobrovolný akt - pokud optometrista nezískal osvědčení a registraci, může vykonávat dané činnosti výhradně pod dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého  
   k výkonu činností bez odborného dohledu. Více informací: http://www.nconzo.cz/c/document_library/get_file?uuid=fce4dd08-ca37-4b57-957e-cb49ef568640&groupId=10122

http://
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d) seznam zdravotnických pracovníků, kteří budou vykonávat činnosti v odbornosti optometrie u poskytovatele zdravotních služeb: 

 • v případě fyzické osoby, která je žadatelem o oprávnění, bude v seznamu uveden daný optometrista, popř. další spolupracující opto-
metristi, kteří u poskytovatele poskytují zdravotní služby

 • v případě právnické osoby, která je žadatelem o oprávnění, bude v seznamu uveden odborný zástupce, popř. další spolupracující op-
tometristi, kteří u poskytovatele poskytují zdravotní služby 

D. Odborný zástupce

Právnická osoba, která žádá o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb je dle zákona o zdravotních službách povinna ustanovit 
vždy odborného zástupce. Fyzická osoba jakožto žadatel je povinna ustanovit odborného zástupce pouze v případě, že sama nesplňuje 
předpoklady na personální vybavení zdravotních služeb dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.  Dle citovaného zákona odborný zástupce „odborně 
řídí“ poskytování zdravotních služeb. Zákon však pojem „odborného řízení“ poskytování zdravotních služeb dále nijak nespecifikuje. Je 
tedy přímo na poskytovateli, jaké povinnosti stanoví odbornému zástupci. Odborný zástupce může nejenom „odborně řídit“ poskytování 
zdravotních služeb, ale i sám vykonávat činnosti v odbornosti optometrie. Dle názoru krajských úřadů by měl být odborný zástupce vždy 
přítomen na pracovišti.

Jako odborný zástupce může být ustanovena pouze fyzická osoba: 

a) která je způsobilá k samostatnému výkonu zdravotnického povolání (tj. optometrista způsobilý k výkonu povolání bez odborného 
dohledu),

b) která je bezúhonná,

c) u níž netrvá některá z překážek pro udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb (viz. bod H této Kapitoly)

Zákon o zdravotních službách vyžaduje, aby odborný zástupce a poskytovatel mezi sebou uzavřeli smlouvu o výkonu funkce odborného 
zástupce. Funkce odborného zástupce může být „podchycena“ např. pracovní smlouvou či na základě dohody o provedení práce či dohody 
o provedení pracovní činnosti. V případě, že je odborný zástupce statutárním orgánem právnické osoby nebo manželem či registrovaným 
partnerem fyzické osoby, lze vykonávat činnost odborného zástupce i na základě jiného smluvního vztahu (např. příkazní smlouvy, která 
na rozdíl od smlouvy pracovní může být též neúplatná). Osoba, která vykonává činnost odborného zástupce, může být ve funkci odborné-
ho zástupce pro max. dva poskytovatele zdravotních služeb zároveň.

Pokud byl odborný zástupce poskytovatelem zdravotních služeb ustanoven, je k žádosti o udělení oprávnění k poskytování zdravot-
ních služeb nutné předložit:

a) doklady o způsobilosti k samostatnému výkonu zdravotnického povolání odborného zástupce, tj. úředně ověřená kopie osvědčení 
k výkonu zdravotnického povolání optometristy bez odborného dohledu vč. kopie diplomu,

b) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti odborného zástupce (formulář příslušného krajského úřadu),

c) výpis z rejstříku trestů odborného zástupce,

d) prohlášení odborného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce odborného zástupce a že u něj netrvá žádný z důvodů, pro který 
by nemohl funkci odborného zástupce vykonávat (formulář příslušného krajského úřadu), 

e) kopie pracovněprávní či obdobné smlouvy, popř. příkazní smlouvy mezi odborným zástupcem a poskytovatelem zdravotních služeb.

E. Požadavky na věcné a technické vybavení provozovny optometristy

Jedním ze základních předpokladů pro získání oprávnění k  poskytování zdravotních služeb v  odbornosti optometrie je splnění zákon-
ných požadavků na věcné a technické zabezpečení prostor, ve kterých bude optometrista působit a poskytovat zdravotní služby (tzv. 
zdravotnické zařízení). Požadavky na věcné a technické vybavení jsou stanoveny Vyhláškou č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální 
technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče (Přílohy č. 1 a č. 2). 

i. Požadavky na zdravotnické zařízení pro činnosti optometristy

a) musí být zkolaudováno jako zdravotnické zařízení (Krajské úřady vyžadují předložení kolaudačního rozhodnutí),

b) musí být umístěno v nebytových prostorech,

c) musí tvořit provozně uzavřený a funkčně provázaný celek (jednotlivé místnosti tvořící provozovnu optometristy musí být vzájemně 
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propojeny, musí být umístěny v rámci jedné budovy atp.), 

d) musí být vybaveny systémem přirozeného nebo nuceného větrání a systémem vytápění, 

e) musí být vybaveny připojením k veřejné telefonní síti, a to pevné nebo mobilní,

f ) musí mít zajištěnu dodávku pitné vody a dodávku teplé vody, pokud není zajištěn její ohřev na místě, a mít zajištěn odvod odpadních 
vod. 

g) K hlavním provozním prostorám pro činnost optometristy patří:

 • pracoviště optometristy, které musí mít minimální podlahovou plochu 13 m2,

 • čekárna pro pacienty, která musí mít minimální podlahovou plochu 7 m2 a musí být vybavena nábytkem pro sezení,

 • WC pro pacienty, které musí mít předsíň vybavenou umyvadlem, není-li umyvadlo umístěno přímo v kabině WC. WC může být společ-
né pro zaměstnance a pacienty (pouze pokud zdravotnické zařízení sestává maximálně ze dvou ordinací „lékařů“)

h) K vedlejším provozním prostorám patří:

 • sanitární zařízení pro zaměstnance dle příslušných právních předpisů, které upravují ochranu zdraví při práci,

 • skladovací prostory, určené pro oddělené skladování materiálu, prádla a uklízecích a dezinfekčních potřeb. Skladovací prostory lze 
nahradit vhodnými skříněmi. Skladování věcí musí být zabezpečeno tak, aby nedošlo ke kontaminaci skladovaných čistých věcí nečisto-
tami (tj. oddělené skladování znečištěných věcí od čistých věcí).

 • místnost pro odpočinek zaměstnanců (pouze pokud je zřízena – není povinnost).

ii. Požadavky na věcné a technické vybavení zdravotnického zařízení pro činnost optometristy

a) nábytek pro práci optometristy,

b) židle nebo křeslo pro pacienta,

c) skříň na léčivé přípravky,

d) stolky na přístroje a nástroje,

e) skříň na nástroje a pomůcky,

f ) kartotéční skříň, pokud není zdravotnická dokumentace vedena výhradně v elektronické podobě nebo pokud není zřízena centrální 
kartotéka (spol.)

g) chladnička na léčivé přípravky vybavená teploměrem, pokud se uchovávají léčivé přípravky nebo pomůcky, které pro své uchování 
vyžadují nižší teplotu než pokojovou, 

h) pomůcky pro poskytnutí první pomoci včetně kardiopulmonální resuscitace, tj. resuscitační rouška nebo samorozpínací vak včetně 
masky, vzduchovody, rukavice, výbava pro stavění krvácení, (spol.) 

i) sterilizátor, pokud se používají nástroje a pomůcky vyžadující sterilitu a není zajištěna služba centrální sterilizace nebo dodávka veškeré-
ho materiálu na jednorázové použití anebo pokud není dodáván veškerý materiál sterilizovaný, (spol.)

j) lokální svítidlo vyšetřovací,

k) vyšetřovací křeslo s lampou,

l) brýlová skříň,

m) štěrbinová lampa,

n) optotypy,

o) vybavení k určení barvocitu,

p) zácvikový stolek se zrcadlem a osvětlením,

q) přístroj na měření zakřivení oční rohovky,

r) fokometr,

s) skiaskop nebo autorefraktometr,

t) zařízení k zatemnění oken, pokud je prováděna skiaskopie.
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Položky označené (spol.) mohou být společné pro více „ordinací lékařů“ nebo pracovišť. 
K žádosti o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb je příslušnému krajskému úřadu nutné předložit: 

a) prohlášení, že zdravotnické zařízení je pro poskytování zdravotních služeb technicky a věcně vybaveno podle zákona o zdravotních 
službách (formulář příslušného krajského úřadu),

b) doklad, z něhož vyplývá oprávnění poskytovatele užívat zdravotnické zařízení (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní či podná-
jemní smlouva)

c) kolaudační rozhodnutí, ze kterého vyplývá, že prostory pro činnost optometristy jsou řádně zkolaudovány jako zdravotnické zařízení 
(zákon o zdravotních službách nestanovuje povinnost předkládat kolaudační rozhodnutí společně se žádostí o udělení oprávnění k po-
skytování zdravotních služeb, nicméně příslušné krajské úřady to v praxi vyžadují). 

F. Provozní řád

Dle zákona o ochraně veřejného zdraví, je každý poskytovatel zdravotních služeb povinen činit hygienická a protiepidemická opatření  
a stanovit postupy k předcházení vzniku a šíření infekcí. Tato opatření a postupy je pak poskytovatel zdravotních služeb povinen zpraco-
vat do provozního řádu. Provozní řád schvaluje Krajská hygienická stanice příslušná dle místa poskytování zdravotních služeb na základě 
žádosti poskytovatele. K žádosti o schválení provozního řádu je nutné předložit návrh provozního řádu vypracovaného optometristou.⁵ 
Řízení před Krajskou hygienickou stanicí není spojeno s žádným správním poplatkem. 

Obsah a rozsah provozního řádu se odvíjí od druhu a formy zdravotní péče, která je poskytována.⁶ Náležitosti provozního řádu stanovuje 
zákon o ochraně veřejného zdraví a dále též vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění  
a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.  

i. Náležitosti provozního řádu

Provozní řád poskytovatele zdravotních služeb musí obsahovat tyto údaje:

a) identifikační údaje poskytovatele zdravotních služeb (tj. jméno a příjmení podnikající fyzické osoby, název a sídlo právnické osoby, IČO),

b) místo poskytování zdravotních služeb, kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo), vč. vyznačení provozní doby,

c) formu zdravotní péče (tj. ambulantní péče) a obor zdravotní péče (tj. optometrie), 

d) popis zdravotnického zařízení optometristy (tj. dispozice prostor – hlavní a vedlejší místnosti, popis vybavení prostor – tj. nábytek, vyšet-
řovací křeslo atp. – viz. bod E této kapitoly),

e) popis postupů pro úklid prostor, ve kterých optometrista vykonává svoji činnosti (viz. níže),

f ) hygienické požadavky na příjem a ošetřování pacientů a s tím související zásady osobní hygieny zdravotnických pracovníků, kteří posky-
tují zdravotní péči pacientům (viz. níže), 

g) způsob dispozice s odpadem, který vzniká při poskytování zdravotních služeb (viz. níže),

h) zásady manipulace se zdravotnickým prádlem (viz. níže),

i) jméno zpracovatele provozního řádu, datum vypracování provozního řádu, vč. informací o osobě, která odpovídá za dodržování provozního řádu.

ii. Hygienické požadavky na úklid prostor určených k poskytování zdravotních služeb

Poskytovatel zdravotních služeb je povinen zakotvit v provozním řádu konkrétní postupy úklidu prostor určených k poskytování zdravot-
ních služeb a to s ohledem na charakter poskytované zdravotní péče. V provozním řádu postačí uvést, že jsou k úklidu využívány „přípravky 
s virucidním účinkem“ a dále blíže popsat způsob samotného úklidu. 

Citovaná vyhláška č. 306/2012 Sb. stanovuje tyto konkrétní požadavky na úklid: 

a) úklid prostor určených k poskytování zdravotních služeb se provádí denně na vlhko (v případě potřeby i častěji), 

b) poskytovatel zdravotních služeb je povinen vyčlenit prostředky a nástroje určené k úklidu (v provozním řádu stačí uvést, že jsou k úkli-
du používány „přípravky s virucidním účinkem“, popř. uvést některé z používaných značek těchto přípravků),

c) způsobu úklidu musí odpovídat též podlahová krytina (z tohoto důvodu není vhodné do zdravotnických zařízení umísťovat např. ko-
bercové podlahové krytiny), 

d) malování prostor určených k poskytování zdravotních služeb se provádí ve frekvenci stanovené poskytovatelem zdravotních služeb, 
nejméně však jednou za 2 roky.

5  Vzor žádosti o schválení provozního řádu, popř. další informace naleznete na internetových stránkách jednotlivých krajských hygienických stanic.
6  Provozní řád optometristy bude tedy řádově odlišný od provozního řádu ambulantního lékaře, který provádí operační zákroky.
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iii. Hygienické požadavky na příjem a ošetřování pacientů

Poskytovatel zdravotních služeb je povinen v provozním řádu zakotvit hygienické požadavky na příjem a ošetřování pacientů. To platí ob-
dobně pro stanovení zásad osobní hygieny zdravotnických pracovníků poskytujících zdravotní péči pacientům. 
Citovaná vyhláška č. 306/2012 Sb. stanovuje tyto konkrétní požadavky:

a) zdravotničtí pracovníci jsou povinni užívat při poskytování zdravotní péče vhodné osobní ochranné pracovní prostředky - optometris-
ta by měl při poskytování zdravotních služeb mít na sobě takový oděv, který používá výhradně při své pracovní činnosti, a který je čištěn 
v souladu se zásadami uvedenými v provozním řádu, 

b) k vyšetřování mohou zdravotničtí pracovníci přistupovat až po umytí rukou, přičemž k utírání rukou se musí používat jednorázový ma-
teriál, který je uložen v krytých zásobnících (např. papírové utěrky),

c) opakovaně používané zdravotnické prostředky se dezinfikují a čistí podle návodu výrobce.

iv. Zásady nakládání s odpadem

Odpad vzniklý při poskytování zdravotních služeb lze rozdělit na běžný (tj. odpad komunální) a nebezpečný (např. biologický odpad). 
Poskytovatel zdravotních služeb je povinen třídit vzniklý odpad přímo v místě jeho vzniku (tedy nepřenášet odpad mezi jednotlivými 
místnostmi). Pokud při činnostech prováděných optometristou vznikne nebezpečný odpad, je nutné ho uložit do označených, odděle-
ných, krytých, uzavíratelných, nepropustných a mechanicky odolných obalů (nebezpečný odpad nesmí být uložen do papírových obalů). 
Provozní řád by měl především stanovit, jak je s odpadem nakládáno před jeho předáním osobě, která je oprávněna jej odstranit (např. 
obec provozující svoz komunálního odpadu). 

Pozn.: Vzhledem k tomu, že optometrista nezachází s biologickým materiálem (a tudíž při jeho činnosti nevzniká nebezpečný odpad), lze 
předpokládat, že příslušná hygienická stanice nebude trvat na příliš detailním popisu nakládání s odpadem v provozním řádu. 

v. Manipulace s prádlem

Prádlo má obdobný charakter jako zdravotnický materiál určený pro opakované použití. Zásady praní prádla (vč. pracovního oděvu op-
tometristy), které je užíváno při poskytování zdravotních služeb, by měly být uzpůsobeny charakteru poskytovaných zdravotních služeb 
(především s ohledem na míru znečištění prádla) a s přihlédnutím k možnosti rizika přenosu infekčního onemocnění. Znečištěné prádlo 
by mělo být skladováno odděleně od čistého, tak aby nedošlo k jeho kontaminaci. Výsledkem pracího procesu pak musí být prádlo bez 
chemické a bakteriální kontaminace. Provozní řád by měl stanovit především zásady manipulace s prádlem před jeho předáním prádelně 
oprávněné čistit zdravotnické prádlo. 

Pozn.: Vzhledem k tomu, že optometrista nezachází s biologickým materiálem, lze předpokládat, že příslušná hygienická stanice nebude 
trvat na příliš detailním popisu manipulace s prádlem v provozním řádu. 

vi. Závěrem k problematice provozního řádu

Jelikož za zpracování provozního řádu je odpovědný poskytovatel zdravotních služeb a dotčené právní předpisy nestanovují „jak má 
provozní řád konkrétně vypadat“, dovolujeme si upozornit, že požadavky na provozní řád se často liší od zavedené praxe jednotlivých 
Krajských hygienických stanic. Z tohoto důvodu doporučujeme vždy před podáním žádosti o schválení provozního řádu zaslat návrh 
provozního řádu ke konzultaci zodpovědné osobě na Krajské hygienické stanici (konzultace Krajské hygienické stanice nejsou zpoplatně-
ny). Schválený provozní řád zároveň doporučujeme umístit na vhodném a viditelném místě v prostorách pro činnost optometristy. 

K žádosti o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb je příslušnému krajskému úřadu nutné předložit:

a) provozní řád schválený Krajskou hygienickou stanicí („prostá“ kopie)

b) pravomocné rozhodnutí příslušné Krajské hygienické stanice o schválení provozního řádu („prostá“ kopie)

G. Pojištění odpovědnosti za škodu

Poskytovatel zdravotních služeb je povinen uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti  
s poskytováním zdravotních služeb. Zákon však nestanovuje žádnou specifickou pojistnou částku.⁷ Toto rozhodnutí je tedy ponecháno 
čistě na úvaze poskytovatele zdravotních služeb. Pojištění odpovědnosti za škodu musí trvat po celou dobu poskytování zdravotních 
služeb. Optometrista je povinen zaslat kopii pojistné smlouvy příslušnému krajskému úřadu nejpozději do 15 dnů ode dne zahájení 
poskytování zdravotních služeb.

7  Dle zákona je poskytovatel povinen nechat se pojistit v rozsahu, v jakém lze rozumně předpokládat, že by jej mohla taková odpovědnost postihnout.
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H. Překážky udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb

Příslušný krajský úřad neudělí oprávnění k poskytování zdravotních služeb pro odbornost optometrie v případě, že žadateli: 

a) fyzické osobě byl uložen zákaz činnosti poskytování zdravotních služeb (Krajský úřad neudělí oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb po dobu trvání tohoto zákazu),

b) fyzické nebo právnické osobě bylo odňato oprávnění k poskytování zdravotních služeb a to po dobu 3 let ode dne nabytí právní moci 
rozhodnutí o odnětí oprávnění,⁸

c) fyzické nebo právnické osobě bylo uděleno rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek dlužníka nepostačuje k úhra-
dě nákladů insolvenčního řízení a to po dobu 3 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí nebo po dobu 3 let ode dne nabytí 
právní moci rozhodnutí o zrušení konkursu proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů,

d) fyzické nebo právnické osobě soud v insolvenčním řízení nařídil předběžné opatření, jímž tuto osobu, jejíž úpadek nebo hrozící úpa-
dek se v tomto řízení řeší, omezil v nakládání s majetkovou podstatou a předběžný insolvenční správce k získání oprávnění k poskytová-
ní zdravotních služeb písemný souhlas,

e) fyzické nebo právnické osobě, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs a insolvenční správce nedal v průběhu insolvenčního řízení  
k získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb písemný souhlas.

I. Ohlašování změn krajskému úřadu

Poskytovatel zdravotních služeb je dle zákona o zdravotních službách povinen informovat příslušný krajský úřad o veškerých změnách 
týkajících se dokumentů předkládaných společně s žádostí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb a dále o veškerých změ-
nách údajů uvedených v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb.9 Poskytovatel zdravotních služeb je povinen 
změny oznámit příslušnému krajskému úřadu do 15 dnů ode dne, kdy se o nich dozvěděl.

IV. Práva a povinnosti optometristy jakožto poskytovatele zdravotních služeb 

A. Zdravotní péče „lege artis“

Primární povinností poskytovatele zdravotních služeb – optometristy – je poskytovat zdravotní služby na náležité odborné úrovni. Ná-
ležitou odbornou úroveň zákon o zdravotních službách definuje jako poskytnutí zdravotní péče v souladu s pravidly vědy a uznávaný-
mi medicínskými postupy při respektování individuality pacienta s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti.10 Zákon  
o zdravotních službách tímto vyjadřuje požadavek na kvalitu a úroveň zdravotní péče, kterou musí každý poskytovatel zdravotních slu-
žeb za každých okolností garantovat. Zároveň platí, že pacient má nárok tuto úroveň po poskytovateli zdravotních služeb vyžadovat. 
Jedná se tedy o zákonnou definici v praxi často skloňovaného pojmu „lege artis“. Povinnost optometristy poskytovat zdravotní péči „lege 
artis“ má pak naprosto zásadní význam zejm. v civilních sporech o náhradu škody způsobené v souvislosti s poskytnutím zdravotní péče. 

Povinnost poskytovatelů zdravotních služeb postupovat „lege artis“ se prolíná celým zákonem o zdravotních služeb. Ten mj. akcentuje vý-
znam pojmu „lege artis“ zakotvením povinnosti poskytovatele zdravotních služeb zajistit sestavení, koordinaci a realizaci individuálního 
léčebného postupu a komplexnost, návaznost a koordinovanost poskytovaných zdravotních služeb pacientovi. 

Optometrista je tedy povinen zajistit kontinuitu poskytované zdravotní péče pacientovi tím, že: 

a) zpřístupní informace vedené o zdravotním stavu pacienta ve zdravotnické dokumentaci jinému poskytovateli nebo zdravotnickému 
pracovníkovi, od nichž si pacient vyžádal konzultační služby,

b) předá všeobecnému praktickému lékaři, popř. pacientovi, který o to požádá, zprávu o poskytnutých zdravotních službách,  

c) předá jiným poskytovatelům zdravotních služeb (např. oftalmologovi) nebo poskytovatelům sociálních služeb potřebné informace  
o zdravotním stavu pacienta nezbytné k zajištění návaznosti dalších zdravotních a sociálních služeb poskytovaných pacientovi. 

B. Dokumentace související s oprávněním k poskytování zdravotních služeb

Krajské úřady svoji kontrolní činnost často zaměřují na kontrolu dokumentů souvisejících s oprávněním k poskytování zdravotních slu-
žeb. Z tohoto důvodu doporučujeme mít v provozovně optometristy neustále k dispozici následující dokumenty:

a) rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb 

8      Důvody pro odnětí oprávnění k poskytování zdravotních služeb: poskytovatel zdravotních služeb neuzavřel smlouvu o pojištění odpovědnosti, přestal splňovat zákonné podmínky pro  
     poskytování zdravotních služeb atp. 
9   Např. změny provozního řádu, v osobě odborného zástupce či změna sídla právnické osoby, jednatele či místa poskytování zdravotních služeb. 
10  Ustanovení § 4 odst. 5 zákona o zdravotních službách 
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b) provozní řád vč. rozhodnutí příslušné krajské hygienické stanice o jeho schválení (provozní řád doporučujeme umístit na viditelné  
a vhodné místo ve zdravotnickém zařízení optometristy),

c) doklad o uzavření pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu související s poskytováním zdravotních služeb,

d) doklady o odborné způsobilosti optometristy.

K problematice zdravotnické dokumentace (tj. dokumentace vztahující se k poskytované zdravotní péči pacientům) viz. bod E. této kapitoly. 

C. Informační povinnost optometristy vůči pacientům 

S poskytováním zdravotní péče je neoddělitelně spojena informační povinnost poskytovatele zdravotních služeb vůči pacientům. Op-
tometrista je proto povinen zejména: 

a) informovat pacienta o ceně poskytovaných zdravotních služeb, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Optometrista 
je v této souvislosti povinen zejména:

• zpracovat ceník zdravotních služeb, které nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění, přičemž ceník musí být umístěn na viditel-
ném a pacientům přístupném místě,

• vystavit účtenku za poskytnuté zdravotní služby, které pacient optometristovi uhradil

b) umístit informace o ordinační (provozní) době na viditelném místě,

c) označit zdravotnické zařízení svým jménem, popř. názvem právnické osoby a identifikačním číslem,

d) seznámit pacienta s jeho právy a povinnostmi,11

e) informovat pacienta o dalších zdravotních službách, které mohou zlepšit jeho zdravotní stav.

Vzhledem k  tomu, že v  současné době není zdravotní péče poskytovaná optometristou hrazená z  veřejného zdravotního pojištění, 
doporučujeme zpracovat ceník veškerých zdravotních služeb poskytovaných optometristou a zároveň dbát na to, aby se s ním pacient 
měl možnost seznámit.  

S informační povinností optometristy samozřejmě neoddělitelně souvisí povinnost poučit pacienta o zdravotních službách, které mu jsou 
poskytovány (viz. bod D. této kapitoly).

D. Informovaný souhlas pacienta s poskytnutím zdravotních služeb

Zdravotní péči lze pacientovi poskytnout výhradně s jeho svobodným a informovaným souhlasem. Toto je jedno ze základních pravidel 
poskytování zdravotních služeb. Souhlas s poskytnutím zdravotní péče musí pacient učinit svobodně (tj. bez jakéhokoliv psychického či fy-
zického nátlaku ze strany poskytovatele zdravotních služeb či dalších osob) na základě informovaného rozhodnutí (tj. na základě úplných 
informací o jeho zdravotním stavu a možnostech postupu při léčbě). Poskytovatel zdravotních služeb – optometrista - má proto povinnost 
informovat pacienta srozumitelným způsobem v dostatečném rozsahu o jeho zdravotním stavu a o navrženém léčebném postupu. Zá-
kon o zdravotních službách vyžaduje, aby toto poučení bylo pro pacienta srozumitelné - optometrista by měl tedy formu poučení přizpůso-
bit dorozumívacím a poznávacím schopnostem každého konkrétního pacienta. Veškeré informace by měl tedy optometrista poskytnout 
pacientovi jednoduchou formou bez použití odborných termínů tak, aby těmto informacím mohl porozumět i laik bez medicínského 
vzdělání. 

Informovaný souhlas pacienta musí mít písemnou podobu pouze v případě, že tak stanoví zákon anebo sám poskytovatel zdravotních 
služeb s ohledem na charakter poskytované zdravotní péče.12 Jinými slovy, zákon o zdravotních službách počítá s případy, kdy písemná 
forma souhlasu pacienta není vyžadována. Optometrista má tedy možnost volby, zdali bude po pacientech vyžadovat informovaný 
souhlas v písemné či ústní podobě.13 Pokud písemný informovaný souhlas optometrista nevyžaduje, může pacient vyjádřit souhlas s po-
skytnutím zdravotních služeb ústně (tedy tím že řekne „ANO“ či přikývne hlavou), popř. konkludentně (tím, že si sedne do vyšetřovacího 
křesla). V případě, že optometrista vyžaduje písemný souhlas pacienta s poskytnutím zdravotních služeb, je dle zákona o zdravotních služ-
bách povinen zpracovat seznam zdravotních služeb, k jejichž poskytnutí je vyžadován písemný souhlas. 

Zákon o zdravotních službách vyžaduje, aby byl pacient před vyslovením informovaného souhlasu s poskytnutím zdravotních služeb 
řádně poučen o svém zdravotním stavu. Toto poučení by mělo obsahovat zejm. informace o účelu a povaze poskytovaných zdravot-
ních služeb (tj. účel a povaha vyšetření zraku optometristou) a možných rizicích souvisejících s poskytnutými zdravotními službami (tj. 
možné vedlejší účinky vyšetření zraku optometristou). Poučení pacienta by mělo dále obsahovat informace o tom, zdali navrhované zdra-
votní služby mají nějakou alternativu (např. možnost pacienta nechat si vyšetřit zrak oftalmologem), informace o vhodných preventivních 
opatřeních a v neposlední řadě též zdravotní doporučení (např. doporučené optické zdravotnické prostředky optometristou). Vzhledem 

11  Např. právo pacienta nahlížet do zdravotnické dokumentace či právo na výběr poskytovatele zdravotních služeb
12  Písemný souhlas vyžadují zejm. poskytovatelé zdravotních služeb, kteří poskytují zdravotní péči, při které dochází k porušení integrity těla pacienta (např. ambulantní chirurgie)
13  Písemná podoba informovaného souhlasu je nepochybně výhodnější z pohledu možných civilních sporů o náhradu škody způsobenou poskytnutím zdravotní péče. Zejm. proto, že  
     písemný informovaný souhlas slouží jako jednoznačný důkaz toho, že byl pacient poučen o všech eventualitách a rizicích souvisejících s poskytnutím zdravotní péče. 
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ke komplexnosti a složitosti zdravotní péče, však doporučujeme poskytnout pacientovi pouze ty nejdůležitější informace vztahující 
se k vyšetření zraku optometristou; účelem poučení je pacienta seznámit s  jeho zdravotním stavem a povahou zdravotních služeb, 
které mu budou poskytnuty, nikoliv „zahltit“ pacienta informacemi. Toto poučení může být uvedeno v textu písemného informovaného 
souhlasu pacienta.

Písemný informovaný souhlas pacienta lze získat též vyplněním formuláře „Záznam o informovaném souhlasu“, který pacient i op-
tometrista společně podepíšou. Písemný informovaný souhlas, popř. „Záznam o informovaném souhlasu“, je součástí zdravotnické 
dokumentace pacienta, kterou optometrista vede o jeho osobě (viz. bod E. této kapitoly).

E. Zdravotnická dokumentace 

i. Obecně k problematice zdravotnické dokumentace

Každý poskytovatel zdravotních služeb je povinen vést zdravotnickou dokumentaci o svých pacientech. Zdravotnická dokumentace 
obsahuje údaje o zdravotním stavu pacienta a další informace související s poskytováním zdravotních služeb. Obsah (a rozsah) zdra-
votnické dokumentace vedené o pacientovi se odvíjí od povahy a rozsahu poskytovaných zdravotních služeb optometristou.14 Práva  
a povinnosti poskytovatelů zdravotních služeb související se zdravotnickou dokumentaci pacientů upravuje zákon o zdravotních službách 
a dále Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. 

Zdravotnická dokumentace by měla obsahovat zejména tyto údaje:

a) identifikace pacienta (tj. jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště), vč. uvedení pohlaví pacienta,

b) identifikace poskytovatele zdravotních služeb (tj. název, adresa místa poskytování zdravotních služeb, popř. adresa sídla právnické 
osoby a identifikační číslo),

c) jméno, příjmení a podpis zdravotnického pracovníka, který provedl zápis do zdravotnické dokumentace (neplatí v případě optometristy, 
který poskytuje zdravotní služby vlastním jménem),

d) informace o zdravotním stavu pacienta, o průběhu a výsledku poskytnutých zdravotních služeb,

e) údaje o rodinné, osobní a pracovní anamnéze pacienta,

f ) pracovní závěry a konečná diagnóza, vč. návrhu dalšího léčebného postupu,

g) písemný souhlas pacienta s poskytnutím zdravotních služeb (písemný souhlas pacienta může být nahrazen dokumentem „Záznam  
o informovaném souhlasu“ – viz. bod D. této kapitoly), 

h) v případě, že optometrista poskytne pacientovi zdravotní služby, které byly vyžádány jiným poskytovatelem zdravotních služeb (např. 
oftalmologem), pak by součástí zdravotnické dokumentace měla být též žádanka vystavená jiným poskytovatelem zdravotních slu-
žeb,

i) záznam o nahlížení do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi – tj. datum, jméno osoby, která nahlížela do zdravotnické do-
kumentace pacienta a údaje o tom, v jakém rozsahu, vč. záznamu, zdali pořídila kopie či výpisy ze zdravotnické dokumentace vedené 
o pacientovi,

j) výsledky vyšetření ve formě písemných popisů, grafických, audiovizuálních, digitálních nebo jiných obdobných záznamů těchto vyšet-
ření, 

k) datum provedení zápisu do zdravotnické dokumentace. 

Optometrista, který pacienta vyšetří, je zodpovědný za provedení zápisů do zdravotnické dokumentace.

ii. Principy vedení a uchovávání zdravotnické dokumentace 

Zdravotnická dokumentace může být vedena v listinné nebo elektronické podobě (popř. ve vzájemné kombinaci obou těchto podob). 
Zdravotnická dokumentace by měla být průkazná, čitelná, pravdivá a zároveň průběžně doplňována. Zápisy do zdravotnické dokumen-
tace by měl vyšetřující optometrista učinit bez zbytečného odkladu ihned po poskytnutí zdravotní péče pacientovi. 

Každý zápis do zdravotnické dokumentace vedené v:

a) listinné podobě: musí být opatřen datem provedení zápisu, podpisem optometristy, který zápis provedl a razítkem, na kterém jsou 
vyznačeny identifikační údaje poskytovatele,

b) elektronické podobě: musí být opatřen elektronickým podpisem optometristy, který zápis provedl vč. jeho identifikačních údajů  
a data provedení zápisu do zdravotnické dokumentace.

14  Zdravotnická dokumentace vedená všeobecným praktickým lékařem bude mít řádově jiný rozsah a obsah, než zdravotnická dokumentace vedená optometristou. 
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Jelikož při poskytování zdravotních služeb dochází ke zpracovávání citlivých osobních údajů, je každý poskytovatel při nakládání se zdra-
votnickou dokumentací povinen přijmout bezpečnostní opatření, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k osobním údajům pacientů 
nebo k jejich ztrátě. Principy zabezpečení zdravotnické dokumentace však nestanovuje přímo zákon o zdravotních službách, nýbrž zá-
kon o ochraně osobních údajů. Dle citovaného zákona má každý poskytovatel zdravotních služeb povinnost zpracovat vnitřní technická  
a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů. Účelem těchto opatření je nastavit vnitřní postupy optometristy tak, aby bylo 
zabráněno přístupu neoprávněným osobám ke zdravotnické dokumentaci vedené o pacientech. 

Pokud poskytovatel zdravotních služeb vede zdravotnickou dokumentaci v elektronické podobě, je navíc v rámci ochrany osobních údajů 
povinen:

a) zajistit, aby informační systém pro vedení zdravotnické podobě používaly pouze oprávněné osoby (se zdravotnickou dokumentací 
by především neměly manipulovat osoby, které nejsou zdravotnickými pracovníky – např. pomocná síla, obsluha v optice či studenti),

b) evidovat všechny přístupy ke zdravotnické dokumentaci včetně jejich oprav, změn a mazání, 

c) zajistit, aby další osoby používající informační systém pro vedení zdravotnické dokumentace měly přístup pouze k údajům, které odpo-
vídají oprávnění těchto osob v rámci jejich pracovní náplně,

d) pořizovat elektronické záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly údaje ze zdravotnické dokumentace za-
znamenány nebo jinak zpracovány, 

e) zabránit neoprávněnému přístupu k datovým nosičům, 

f ) zajistit, aby bylo možné převést výstupy ze zdravotnické dokumentace do listinné podoby, 

g) zajistit, aby bylo možné provádět bezpečnostní kopie datových souborů nejméně jednou za pracovní den.

Poskytovatel zdravotních služeb nemusí ke zpracování osobních údajů pacientů získat souhlas pacienta se zpracováním jeho osobních 
údajů. Tento souhlas je „presumován“ na základě zákona o zdravotních službách. Pokud by však se zdravotnickou dokumentací nakládaly 
osoby, které nejsou zdravotnickými pracovníky (např. pomocná síla v optice, studenti), je k takovému zacházení se zdravotnickou doku-
mentací nutný výslovný souhlas dotčeného pacienta (souhlas „presumovaný“ na základě zákona o zdravotních službách se na tyto situace 
nevztahuje). 

iii. Povinnost zachovávat mlčenlivost 

Se zabezpečením osobních údajů pacientů, které jsou obsaženy ve zdravotnické dokumentaci, souvisí též povinnost poskytovatele zdra-
votních služeb – optometristy - zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s poskytováním zdra-
votních služeb. Povinná mlčenlivost se vztahuje též na všechny další osoby, které mají přístup k údajům uvedeným ve zdravotnické 
dokumentaci pacienta. 

Povinnost zachovávat mlčenlivost však není absolutní, jelikož zákon o zdravotních službách stanovuje určité výjimky z  této povinnosti. 
Následující činnosti nejsou ze zákona považovány za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost:

a) předání informací dalšímu poskytovateli zdravotních služeb (např. oftalmologovi) za účelem zajištění návaznosti poskytovaných 
zdravotních služeb,

b) sdělení údajů a jiných skutečností, pokud pacient zprostil poskytovatele zdravotních služeb povinné mlčenlivosti,

c) sdělování údajů nebo jiných skutečností pro potřeby trestního řízení 

Předáním zprávy o výsledcích vyšetření zraku pacienta oftalmologovi tedy není porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost dle záko-
na o zdravotních službách. 

iv. Právo nahlížet do zdravotnické dokumentace

Jak již bylo výše uvedeno, jedním ze základních „stavebních kamenů“ zákona o zdravotních službách je informační povinnost poskytovatelů 
zdravotních služeb vůči pacientům. Tato povinnost se mj. projevuje též v právu pacienta nahlížet do zdravotnické dokumentace vedené 
o jeho osobě. Každý poskytovatel zdravotních služeb je povinen pacientovi umožnit přístup do zdravotnické dokumentace vedené  
o jeho osobě. Pacient si zároveň může pořizovat výpisy či kopie ze zdravotnické dokumentace. 

Do zdravotnické dokumentace vedené optometristou o pacientovi může nahlížet:

a) pacient, zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta, 

b) další osoby určené pacientem, zákonným zástupcem nebo opatrovníkem pacienta, popř. pěstoun nebo jiná pečující osoba. 
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V případě, že osoba nahlížející do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi má zájem na pořízení kopií či výpisu a neučiní tak na 
místě prostřednictvím vlastních prostředků, je poskytovatel zdravotních služeb povinen zhotovit výpis či kopii zdravotnické dokumen-
tace 30 dnů od obdržení žádosti pacienta nebo jiné k tomu oprávněné osoby. Optometrista v takovém případě může požadovat úhradu 
nákladů spojených s pořízení výpisu či kopie.

Do zdravotnické dokumentace mohou nahlížet v nezbytném rozsahu též další osoby a to bez souhlasu pacienta, pokud je to v jeho zájmu, 
popř. za účelem zajištění splnění povinností dle zákona o zdravotních službách a jiných právních předpisů. Do zdravotnické dokumentace 
mohou dále nahlížet:

a) zdravotničtí pracovníci, kteří jsou zaměstnanci poskytovatele, v přímé souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, 

b) osoby získávající způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka (např. optometristé bez osvědčení k výkonu zdravot-
nického povolání bez odborného dohledu), 

c) osoby pověřené příslušným správním orgánem k přezkoumání lékařského posudku,

d) osoby pověřené příslušným správním orgánem k provedení kontroly (např. pracovníci krajského úřadu),

e) pracovníci pověření posouzením zdravotního stavu pacienta pro účely sociálního zabezpečení (např. nemocenského nebo důchodo-
vého pojištění, státní sociální podpory),

f ) osoby pověřené SÚKL k provedení kontroly dle zákona o zdravotních službách, popř. dle dalších dotčených právních předpisů (např. zákon o ZP),

g) osoby podílející se na evidenci údajů nebo na kontrole sdělování údajů do Národního zdravotnického informačního systému,

h) soudní znalci, kteří byli pověřeni vypracováním znaleckého posudku,

i) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví (tj. zejm. krajských hygienických stanic), při výkonu státního zdravotního dozoru,

j) osoby provádějící hodnocení kvality a bezpečí podle zákona o zdravotních službách,

k) Veřejný ochránce práv v souvislosti s šetřením podle zákona o veřejném ochránci práv tak, aby byla zajištěna ochrana citlivých údajů 
třetích osob.

Tyto osoby jsou zároveň oprávněny pořizovat si výpisy či kopie ze zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi. 

Jak již bylo výše řečeno, každé nahlédnutí do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi musí být zaznamenáno do zdravotnické 
dokumentace, kde se uvede datum a jméno osoby, která nahlížela do zdravotnické dokumentace pacienta, v jakém rozsahu, vč. záznamu, 
zdali daná osoba pořídila kopie či výpisy ze zdravotnické dokumentace. 

v. Lhůty pro uchování zdravotnické dokumentace

Zdravotnická dokumentace se uchovává po dobu 5 let od posledního vyšetření pacienta a označuje se vyřazovacím znakem „S“ (zdra-
votnická dokumentace, která je určena ke zničení). Doba pro uchovávání zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi počíná běžet 
prvním dnem následujícího kalendářního roku po dni, v němž je proveden poslední záznam do zdravotnické dokumentace pacienta. Doba 
uchování zdravotnické dokumentace může být prodloužena, nejméně vždy o 5 let, pokud je zdravotnická dokumentace nebo její část na-
dále potřebná k návaznosti poskytování zdravotních služeb. Před vyřazením zdravotnické dokumentace by měl poskytovatel zdravotních 
služeb zhotovit seznam vyřazené zdravotnické dokumentace (vč. identifikace zdravotnické dokumentace určené k vyřazení a identifikace 
zdravotnického pracovníka, který je pověřen vyřazením zdravotnické dokumentace). 

F. Hlášení ÚZIS

i. Obecně k NZIS

Národní zdravotnický informační systém („NZIS“) je jednotný celostátní informační systém veřejné správy v oblasti zdravotnictví, jehož 
účelem je především zpracování údajů o zdravotním stavu obyvatelstva ČR, o činnosti poskytovatelů zdravotních služeb a jejich ekono-
mické situaci a o zdravotnických pracovnících ve zdravotnictví. Účelem vytvoření tohoto „zdravotnického“ systému je získání informací 
o rozsahu a kvalitě poskytovaných zdravotních služeb a pro řízení zdravotnictví a tvorbu zdravotní politiky.15 NZIS plní tedy především 
statistickou funkci českého zdravotnictví. Součástí NZIS jsou jednotlivé zdravotnické registry, mezi které mj. patří též Národní registr 
poskytovatelů zdravotních služeb. Správou NZIS je na základě zákona o zdravotních službách pověřen Ústav zdravotnických informací  
a statistiky ČR („ÚZIS“). 

ii. Hlášení do NZIS

Problematiku hlášení do NZIS upravuje zákon o zdravotních službách a dále vyhláška č. 116/2012 Sb., o předávání údajů do Národního 

15  Ministerstvo zdravotnictví plánuje využít informace uvedené v NZIS v rámci projektu „DRG Restart“, jehož cílem je zavedení nového způsobu ocenění zdravotních služeb.  



14

zdravotnického informačního systému. Poskytovatelé zdravotních služeb jsou povinni bezplatně provádět hlášení do NZIS. Hlášení do 
NZIS lze provádět pouze elektronicky, přičemž ke zpracování osobních údajů osob, jejichž osobní údaje jsou hlášeny do NZIS, není třeba 
souhlasu se zpracováním osobních údajů (souhlas je presumován na základě zákona o zdravotních službách). Poskytovatelé zdravotních 
služeb jsou zároveň povinni umožnit ÚZIS kontrolu správnosti a úplnosti sdělování údajů zasílaných do NZIS. Na poskytovatele zdravotních 
služeb v odbornosti optometrie se vztahuje pouze povinnost hlášení do Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb. 

Před samotným hlášením do NZIS je poskytovatel zdravotních služeb povinen učinit prvotní „registraci“ své osoby jakožto uživatele NZIS 
(tedy IT systému) a získat přístupové údaje do NZIS. Postup pro získání přihlašovacích údajů je uveden na webových stránkách ÚZIS.16 
Jelikož v současné době probíhá „modernizace“ hlášení do NZIS, doporučujeme před ohlášením vždy „zkontrolovat“ aktuality zveřejněné 
na webových stránkách ÚZIS.17

iii. Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb je veřejně přístupný seznam poskytovatelů zdravotních služeb registrovaných v ČR.18 
Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb obsahuje tyto údaje:

a) identifikační údaje poskytovatele zdravotních služeb, 

b) identifikační údaje o odborném zástupci, je-li ustanoven, 

c) adresa místa poskytování zdravotních služeb, vč. kontaktních údajů na poskytovatele zdravotních služeb a provozní doby,

d) forma, obor a druh zdravotní péče, kterou poskytovatel zdravotních služeb poskytuje, 

e) datum zahájení poskytování zdravotních služeb, popř. údaje o tom, že došlo k přerušení či pozastavení poskytování zdravotních služeb,

f ) údaj o zániku oprávnění k poskytování zdravotních služeb

Údaje do Národního registru poskytovatelů předává primárně příslušný krajský úřad, který danému poskytovateli zdravotních služeb vydal 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Poskytovatel zdravotních služeb je nicméně povinen sám ohlásit adresu místa poskytování 
zdravotních služeb a kontaktní údaje (telefon, fax, webové stránky, e-mailová adresa, identifikátor datové schránky) a údaje o provozní 
době. Hlášení je poskytovatel zdravotních služeb povinen učinit do 10 pracovních dnů ode dne získání oprávnění k poskytování zdravot-
ních služeb a dále pak kdykoliv v případě změny údajů uvedených v oprávnění.

G. Stížnosti

Každý poskytovatel zdravotních služeb je dle zákona o zdravotních službách povinen přijímat stížnosti proti postupu při poskytování 
zdravotních služeb a dalších činností, které se zdravotními službami souvisejí.

Stížnost může podat:

a) pacient,

b) zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta,

c) osoba blízká (tj. manžel, druh, registrovaný partner, rodiče sourozenci atp.) v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na jeho 
zdravotní stav nebo pokud zemřel, nebo

d) osoba zmocněná pacientem.

Stížnost se podává poskytovateli zdravotních služeb, proti kterému směřuje, tj. proti optometristovi, který provedl měření zraku pacien-
ta. Zákon o zdravotních službách neupravuje náležitosti stížnosti – obecně tedy platí, že by podaná stížnost měla obsahovat identifikační 
údaje „stěžovatele“ a dostatek informací pro její vyřízení (optometrista by měl vyžádat doplnění informací, v případě, že stížnost nebude 
úplná či z ní nebude jasné, čeho se „stěžovatel“ domáhá). Možnost podat stížnost proti postupu poskytovatele zdravotních služeb není 
časově omezena (stížnost tedy mohou oprávněné osoby podat např. i 2 roky po „inkriminované“ události, která je předmětem stížnosti). 

Poskytovatel zdravotních služeb je povinen stížnost vyřídit ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího podání.19 Pokud to je s ohledem na povahu 
stížnosti vhodné, může poskytovatel zdravotních služeb navrhnout osobě, která stížnost podala, ústní projednání stížnosti. Poskytovatel 
zdravotních služeb je dále povinen evidovat podané stížnosti vč. způsobu jejich vyřízení, přičemž musí umožnit osobě, která stížnost 
podala, nahlížet do konkrétního spisu vedené o jí podané stížnosti a pořizovat z něj kopie. 

Pokud osoba, která stížnost proti poskytovateli zdravotních služeb podala, není spokojena, resp. nesouhlasí, se způsobem vyřízení podané 
stížnosti poskytovatelem, má právo se obrátit na příslušný krajský úřad, který poskytovateli vydal oprávnění k poskytování zdravot-
ních služeb. Příslušný krajský úřad je povinen zahájit šetření o podané stížnosti. V takovém případě je poskytovatel zdravotních služeb 
povinen příslušnému krajskému úřadu poskytnout na vyžádání včasnou součinnost. Pokud příslušný krajský úřad při šetření stížnosti 

16  www.uzis.cz/zpravy/oznameni-zmenach-resortnim-statistickem-zjistovani-za-rok-2014-zpristupneni-noveho-narodniho-registr 

17  www.uzis.cz 
18  https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/NRPZS/ZdravotnickeZarizeni
19  Lhůtu pro vyřízení žádosti lze prodloužit, pokud je prodloužení odůvodněné, o dalších 30 dnů.

http://www.uzis.cz/zpravy/oznameni-zmenach-resortnim-statistickem-zjistovani-za-rok-2014-zpristupneni-noveho-narodniho-registr
http://www.uzis.cz
https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/NRPZS/ZdravotnickeZarizeni
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zjistí, že poskytovatel zdravotních služeb porušil povinnosti vyplývající ze zákona o zdravotních službách a na něj navazujících právních 
předpisů, může:

a) uložit poskytovateli zdravotních služeb nápravná opatření nebo

b) podat podnět dalšímu správnímu orgánu, který je příslušný dle jiného právního předpisu. 

H. Práva optometristy jakožto poskytovatele zdravotních služeb

Optometrista má dle zákona o zdravotních službách především právo: 

a) získat od pacienta informace o tom, zdali (ne)trpí infekčním onemocněním,

b) získat od pacienta úplné informace o jeho zdravotním stavu,

c) odmítnout poskytnutí zdravotní péče pacientovi v případě, že by došlo k přímému ohrožení života optometristy či jeho zdraví, 

d) odmítnout poskytnutí zdravotní péče pacientovi v případě, že by to odporovalo svědomí nebo náboženskému vyznání optometristy, 

e) odmítnout poskytnutí zdravotní péče pacientovi, pokud by tím bylo překročeno únosné pracovní zatížení optometristy, 

f ) ukončit poskytování zdravotní péče pacientovi v případě, že pacient vysloví nesouhlas s poskytováním zdravotních služeb,

g) ukončit poskytování zdravotní péče pacientovi, pokud závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů nebo úmyslně a soustav-
ně nedodržuje navržený individuální léčebný postup.  

V. Činnosti prováděné optometristou

A. Seznam činností, které je optometrista oprávněn provádět 

Seznam činností, které je optometrista oprávněn provozovat stanovuje vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracov-
níků. 

Optometrista je oprávněn bez odborného dohledu a indikace provádět tyto činnosti:

a) doporučovat vhodné druhy a úpravy brýlových čoček,

b) provádět poradenskou činnost v oblasti refrakčních vad, včetně druhů kontaktních čoček a jejich vhodného použití,

c) přejímat, kontrolovat, ukládat léčivé přípravky, manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dostatečnou zásobu,

d) přejímat, kontrolovat a ukládat zdravotnické prostředky, manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou 
zásobu.

U osob starších 15 let je optometrista oprávněn bez odborného dohledu a indikace provádět tyto činnosti:

a) vyšetřovat zrakové funkce a provádět metrická vyšetření refrakce oka, určovat refrakční vadu a provádět korekce,

b) rozhodovat, zda je ke korekci refrakční vady vhodné použít dioptrické brýle, kontaktní čočky nebo speciální optické pomůcky, a přede-
pisovat je, zhotovovat a opravovat,

c) vyšetřovat v oblasti předního segmentu oka pro potřeby korekce refrakčních vad,

d) provádět poradenskou činnost v oblasti refrakčních vad,

e) při podezření na oční onemocnění doporučovat pacientům vyšetření u lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru oftalmologie,

f ) aplikovat kontaktní čočky a předávat je s poučením a doplňkovým sortimentem pacientům a provádět jejich následné kontroly.

Optometrista je dále oprávněn provádět pod odborným dohledem očního lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru oftalmologie 
tyto činnosti:

a) provádět činnosti uvedené v předchozím odstavci u osob mladších 15 let,

b) vyšetřovat na oftalmologických diagnostických přístrojích, přičemž tato vyšetření však nesmí hodnotit a nesmí také stanovovat diagnózu.
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Výše uvedené činnosti jsou považovány za zdravotní služby a lze je tedy poskytovat výhradně na základě zákona o zdravotních služ-
bách, potažmo oprávnění k poskytování zdravotních služeb pro odbornost optometrie. 

B. Problematika optometristů působících v oční optice

Činnosti prováděné optometristou dle vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků, jsou považovány za zdravotní 
služby. K  výkonu činností dle citované vyhlášky je tedy třeba disponovat oprávněním k  poskytování zdravotních služeb dle zákona  
o zdravotních službách. To platí i v případě, že optometrista působí v oční optice, kde vykonává činnosti dle citované vyhlášky - oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb v oboru optometrie musí existovat zároveň s živnostenským oprávněním pro samotnou oční optiku 
- tato oprávnění nelze vzájemně zaměňovat. To mj. znamená, že prostory oční optiky (jakožto prostory pro výkon činností optometris-
ty) musí splňovat požadavky na věcné a technické vybavení dle Vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné 
vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče (viz. kapitola II. bod E. této Metodiky). 

Jinými slovy pokud optometrista působící v oční optice bez oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle zákona o zdravotních služ-
bách, nesmí vykonávat činnosti dle vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků, nýbrž pouze ty činnosti, které jsou 
uvedeny v  Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností o obsahu činností jednotlivých živností (tzn. 
činnosti, které může provádět oční optika na základě živnostenského oprávnění). Optometrista bez oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb, který působí v oční optice, je dle citovaného nařízení vlády oprávněn provádět pouze tyto činnosti: 

a) individuální zhotovení, výdej a opravy korekčních zdravotnických prostředků,  

b) zjištění polohy zornic, inklinace a prohnutí brýlového středu a dalších parametrů potřebných ke zhotovení optických korekčních zdra-
votnických prostředků určených do dálky, na čtení nebo jinou pracovní vzdálenost,

c) měření a vyhodnocení parametrů potřebných ke zhotovení optických korekčních zdravotnických prostředků, 

d) přepočet lékařem nebo optometristou udané dioptrické hodnoty astigmatické korekce a výpočet změny korekce vzhledem k její koneč-
né poloze před okem,  

e) přizpůsobení zhotoveného optického korekčního zdravotnického prostředku rozměrům hlavy uživatele tak, aby splňoval funkční, hygi-
enické, bezpečnostní a estetické požadavky, 

f ) podávání odborných informací o způsobu používání optických korekčních zdravotnických prostředků a jejich údržbě,

g) poradenství při výběru korekčních obrub, vč. doporučení vhodných druhů a úprav brýlových čoček 

h) prodej a opravy brýlových obrub, hromadně zhotovovaných optických korekčních zdravotnických prostředků, slunečních a ochranných brýlí

i) prodej příslušenství k brýlím a kontaktním čočkám, pomůcek a prostředků určených k údržbě, k ochraně optických korekčních zdravot-
nických prostředků a ochranných prostředků zraku (například pouzdra na brýle, utěrky a kapaliny určené k čištění brýlových čoček). 

K problematice činností, které je oční optika oprávněna provádět – viz. kapitola III. Metodiky pro oční optiky.

VI. Optometristé a zákon o zdravotnických prostředcích

A. Obecně k problematice zdravotnických prostředků 

Zdravotnické prostředky (dále pouze „ZP“) jsou specifickou kategorií výrobků, které pro svůj potenciální vliv na bezpečnost a zdraví lidí 
podléhají zvláštní (přísnější) regulaci. Jedná se např. o dioptrické brýle, kontaktní čočky, roztok a pouzdro na kontaktní čočky (ale také např. 
náplast, kyčelní endoprotéza nebo rentgen). ZP jsou z hlediska požadavků na výrobu, vlastnosti zacházení a užívání regulovány na úrovni EU 
směrnicí20  a v České republice výše zmíněným zákonem o ZP, který ze směrnice přím o vychází. ZP představují značně různorodou skupinu 
výrobků a i proto jsou dále děleny do tzv. rizikových tříd (I, IIa, IIb a III). Nejméně riziková je třída I (např. brýle) a nejvíce riziková tříd pak 
III (např. kyčelní endoprotéza). Rizikovosti konkrétního ZP pak odpovídá míra povinností osob zacházejících se ZP a celková přísnost 
regulací. 

B. Obecně k povinnostem optometristy dle zákona o ZP

Optometristům coby poskytovatelům zdravotních služeb ze zákona o ZP vznikají zejména povinnosti související s používáním zdravot-
nických přístrojů při poskytování zdravotních služeb pacientům. Okruh povinností dle zákona o ZP se týká zejm. povinnosti používat ZP 
v souladu s účelem určeným výrobcem a to osobami, které jsou k používání daného ZP proškoleny, dále informační povinnosti vůči pacien-
tům, povinná instruktáž či povinný servis ZP.21

20  Směrnice 93/42/EHS, o zdravotnických prostředcích 
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Následující kapitoly této Metodiky se zabývají povinnostmi optometristy jakožto poskytovatele zdravotních služeb dle zákona o ZP (Použí-
vání ZP optometristou – kapitola VII. této Metodiky, Přístrojová technika, její revize a servis – kapitola VIII. této Metodiky a Vigilance – kapi-
tola IX. této Metodiky). V kapitole X. této Metodiky pak naleznete shrnutí veškerých povinností dle zákona o ZP souvisejících s přístrojovou 
technikou (ZP), kterou optometrista při poskytování zdravotních služeb používá. 

VII. Používání ZP optometristou
 

A. (Ne)možnost optometristy předepsat ZP pacientovi 

Zákon o ZP, který nabyl účinnost k 1. 4. 2015, nově stanovuje, že zdravotnický prostředek může pacientovi předepsat pouze lékař.22 To 
jinými slovy znamená, že optometrista jakožto jiný odborný zdravotnický pracovník (tedy tzv. „nelékař“), nesmí dle zákona o ZP paci-
entovi předepsat jím doporučený optický zdravotnický prostředek. Pokud tedy optometrista po vyšetření doporučí pacientovi optické 
zdravotnické prostředky a naměřené hodnoty zapíše do formuláře „Poukaz na brýle a optické pomůcky“, nejedná se o předepsání ZP ve 
smyslu zákona o ZP. Formulář „Poukaz na brýle a optické pomůcky“ vyplněný optometristou není z materiálního ani formálního hledis-
ka poukazem na ZP ve smyslu zákona o ZP. 

Z  toho vyplývá, že takto doporučený (nikoliv předepsaný) optický ZP optometristou není hrazený z  veřejného zdravotního pojištění  
a pacient si tedy bude muset uhradit tento ZP v plné výši bez možnosti příspěvku od zdravotní pojišťovny. Optometrista by měl pacienta  
o této skutečnosti prokazatelně a s předstihem informovat (viz. kapitola IV. bod C. této Metodiky). Pacient má v takovém případě v zá-
sadě dvě možnosti: buď může předložit formulář vyplněný optometristou v oční optice a uhradit ZP v plné výši, anebo předloží formulář 
svému oftalmologovi, který mu na základě měření provedených optometristou vydá poukaz na ZP ve smyslu zákona o ZP. Vzhledem k tomu, 
že zákon o ZP stanovuje, že pokud fyzická osoba, která není lékařem, vystaví pacientovi poukaz na ZP, dopouští se tím správního deliktu  
(s hrozbou pokuty až do výše 200 000 Kč), doporučujeme, aby byl každý pacient o výše uvedených skutečnostech řádně informován.

V závěru si dovolujeme upozornit na vzájemný rozpor vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a zákona o ZP. 
Citovaná vyhláška totiž mj. stanovuje, že optometrista je oprávněn rozhodovat, zda je ke korekci refrakční vady vhodné použít dioptrické 
brýle, kontaktní čočky nebo speciální optické pomůcky, a zároveň je předepisovat, zatímco výše citované ustanovením zákona o ZP omezuje 
preskripci ZP výhradně na lékaře. Tento rozpor byl nepochybně způsoben „nepozorností“ předkladatele nového zákona o ZP (tj. Ministerstva 
zdravotnictví). Jelikož však v obecné rovině má zákon „vyšší právní sílu“, použije se na řešení problematiky (ne)možnosti předepisování 
ZP optometristou právě zákon o ZP.

Optometristy, kteří působí v oční optice a mají dle zákona o ZP právo vydávat pacientům optické ZP na poukaz, odkazujeme na Meto-
diku pro oční optiky, která se detailně zabývá problematikou povinností vyplývajících ze zákona o ZP při výdeji a prodeji ZP.

B. Základní povinnosti poskytovatele zdravotních služeb při používání ZP 

Poskytovatel zdravotních služeb je při používání ZP při poskytování zdravotních služeb povinen zajistit, aby:

a) k poskytnutí zdravotních služeb byl použit výhradně ZP, u kterého bylo vydáno prohlášení o shodě a který byl opatřen označením CE 
(tato podmínka však neplatí pro individuálně zhotovené ZP) - doporučujeme od distributora / dovozce / výrobce ZP vyžádat prohláše-
ní o shodě ke všem ZP, které při poskytování zdravotních služeb používáte a tyto dokumenty mít k dispozici vždy ve zdravotnickém 
zařízení,

b) ZP byl používán výhradně k účelu, který stanovil výrobce,

c) ZP s měřicí funkcí byl provozován v souladu s požadavky zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii a na něj navazujícími právními předpisy 
(např. keratometr),

d) ZP používaly výhradně osoby, které na základě odpovídajícího vzdělání a praktických zkušeností poskytují dostatečnou záruku,  
že daný ZP budou odborně používat v souladu s jeho návodem k použití,

e) u ZP byl prováděn servis v souladu se zákonem o ZP (viz. kapitola VIII. této Metodiky), 

f ) poskytovatel zdravotních služeb, který používá ZP při poskytování zdravotní péče, a pacient byli poučeni o možnosti přesvědčit se před 
každým použitím ZP o jeho řádném technickém stavu, funkčnosti a možnosti bezpečného použití, pokud takové ověření zdravotnic-
kého prostředku přichází v úvahu, 

g) osobě, která ZP k poskytnutí zdravotní péče použije, byl dostupný návod k použití zdravotnického prostředku v českém jazyce  
a informace, které se vztahují k jeho bezpečnému používání - povinnost mít k dispozici návod k použití neplatí u ZP rizikové třídy I 
nebo IIa, u něhož výrobce stanovil, že jej není třeba pro bezpečné používání zdravotnického prostředku.

21  Povinnosti poskytovatelů zdravotních služeb při používání ZP stanovuje hlava VIII zákona o ZP.
22  Ustanovení § 46 odst. 1 zákona o ZP 
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Poskytovatel zdravotních služeb nesmí daný ZP použít, pokud:

a) existuje důvodné podezření, že bezpečnost a zdraví pacientů jsou použitím ZP ohroženy, a to i v případě, že ZP je řádně instalován  
a používán v souladu s účelem určeným výrobcem,

b) uplynula doba jeho použitelnosti,

c) má nedostatky, které mohou vést k ohrožení zdraví pacientů,

d) může být ohrožena bezpečnost nebo ovlivněna účinnost ZP v důsledku zjevně porušené celistvosti originálního balení, 

e) poskytovatel zdravotních služeb nemá k dispozici návod k použití v českém jazyce; tato podmínka nemusí být splněna u ZP rizikové 
třídy I nebo IIa, u něhož výrobce stanovil, že jej není třeba pro bezpečné používání zdravotnického prostředku.

C. Správná dovozní a distribuční praxe

Správná dovozní a distribuční praxe je soubor povinností zaměřených na zachování bezpečnosti a jakosti ZP při jejich distribuci, dovozu, 
výdeji a prodeji. Tyto povinnosti se vztahují též na poskytovatele zdravotních služeb, kteří jsou povinni se jimi přiměřeně řídit. Pojem 
„přiměřenost“ zákon o ZP blíže nespecifikuje, lze však usoudit, že se „přísnost“ dodržování pravidel správné dovozní a distribuční praxe 
poskytovateli zdravotních služeb bude odvíjet od povahy používaných ZP (zejm. jejich rizikové třídy) a pravidel pro jejich zacházení, 
které stanovil výrobce daného ZP. Požadavky na správnou dovozní a distribuční praxi stanovuje zákon o ZP a dále vyhláška č. 62/2014 Sb.,  
o provedení některých ustanovení zákona o ZP. 

i. Požadavky na skladování ZP

Poskytovatel zdravotních služeb je povinen:

a) zajistit skladování a nakládání se ZP v souladu s návodem k použití a ostatními pokyny výrobce 

b) provádět pravidelnou kontrolu ZP, přičemž pokud poskytovatel zdravotních služeb shledá, že existuje riziko snížení bezpečnosti nebo 
účinnosti skladovaných ZP, je povinen takové ZP odstranit, 

c) předávat dodavateli ZP (tj. osoba, od které ZP pořídil) všechny důležité informace způsobilé ovlivnit bezpečnost a zdraví pacientů při 
použití ZP

d) skladovat ZP tak, aby nedocházelo ke kontaminaci, poškození, odcizení, znehodnocení a záměnám ZP 

e) zajistit, aby níže uvedené ZP byly umístěny odděleně a na za tímto účelem vyznačeném místě:

 • ZP s uplynutou dobou použitelnosti (jedná se pouze o ZP, kde toto připadá v úvahu - např. roztok na kontaktní čočky, denní čočky apod.),

 • ZP s porušeným obalem, v jehož důsledku došlo ke zhoršení vlastností nebo funkční způsobilosti ZP, nebo ZP, u něhož je podezření, že 
je kontaminován, 

 • ZP stažený z trhu a oběhu při podezření na nežádoucí příhodu nebo v důsledku nežádoucí příhody,

 • došlo k porušení skladovacích podmínek ZP, které jsou stanoveny výrobcem, 

 • došlo ke zhoršení technického stavu ZP.

Tyto ZP nesmějí být dále použity při poskytování zdravotní péče. Místo, kde jsou tyto ZP uloženy, musí být viditelně označeno. 

ii. Požadavky na prostory určené pro skladování ZP

Poskytovatel zdravotních služeb je povinen:

a) zajistit taková opatření, kterými bude předcházeno poškozování a kontaminaci prostor, ve kterých jsou skladovány ZP,

b) zajistit suché a čisté prostory pro skladování ZP, které musí splňovat:

 • teplotní požadavky, pokud je výrobcem stanoven specifický rozsah teploty pro skladování ZP a zároveň zajistit měření teploty a ve-
dení záznamů o denních maximech a minimech těchto měření (vč. víkendů). SÚKL zároveň doporučuje provádět měření skladovacích 
prostorů prostřednictvím kalibrovaného teploměru, který je označen jako pracovní měřidlo.

 • další specifické podmínky pro skladování s ohledem na rizikovou třídu ZP, pokud jsou výrobcem stanoveny,

 • zajistit, aby byly prostory chráněny proti poškozování a kontaminací z vnějšího prostředí (vnikání hmyzu, zvířat, prachu, vstup nepovo-
laných osob atp.)
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 • zajistit odolnost podlah a povrchů regálů vůči dezinfekčním prostředkům.

c) zajistit dodržování postupů pro pravidelnou očistu, úklidu, dezinfekce a udržování hygieny v prostorách určených skladování ZP (dopo-
ručujeme zapracovat tyto postupy do provozního řádu optometristy – viz. kapitola III. bod F. této Metodiky).  

iii. Požadavky na přepravu ZP

Pokud poskytovatel zdravotních služeb zajišťuje přepravu ZP, je povinen dodržovat podmínky přepravy stanovené výrobcem daného ZP. 
Přepravované ZP nesmějí být při přepravě vystaveny nepříznivým vlivům, aby nedošlo k jejich kontaminaci, poškození, odcizení, zne-
hodnocení nebo záměnám. 

D. Dokumentace používaných ZP

i. Dokumentace používaných ZP

Povinnost poskytovatelů zdravotních služeb vést dokumentaci o používaných ZP stanovuje zákon o ZP a dále vyhláška č. 62/2014 Sb.,  
o provedení některých ustanovení zákona o ZP. Poskytovatel zdravotních služeb je povinen vést dokumentaci o používaných ZP:

a) u kterých musí být prováděna instruktáž (viz. bod E. této kapitoly),

b) u kterých musí být dle pokynů výrobce prováděna odborná údržba (viz. kapitola VIII. této Metodiky) a

c) které jsou měřidlem ve smyslu právních předpisů upravujících oblast metrologie – zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii (např. keratometr).

Dokumentace používaných ZP musí obsahovat následující údaje:

a) obchodní název ZP,

b) doplněk názvu označující variantu ZP (pouze pokud ZP existuje ve více variantách, varianty ZP se odlišují zejm. ve velikosti, barvě, počtu 
kusů v 1 balení atp.),

c) identifikaci ZP s uvedením čísla výrobní dávky, před kterou je uveden symbol „LOT“ nebo sériové číslo, pokud jsou výrobcem daného ZP 
určeny,

d) katalogové číslo varianty ZP přidělené výrobcem, pokud toto číslo existuje,

e) označení rizikové třídy ZP,

f ) jméno nebo název výrobce a distributora ZP,

g) informace o umístění ZP v prostorách pro poskytování zdravotních služeb, pokud se jedná o pevně instalovaný ZP,

h) datum uvedení ZP do provozu,

i) informace o provedených instruktážích, provedené odborné údržbě, provedených opravách a provedených revizích.

Poskytovatel zdravotních služeb je povinen uchovávat dokumentaci používaných ZP po dobu 5 let. 

ii. Evidence dalších dokumentů vztahujících se k používaným ZP

Poskytovatel zdravotních služeb má dále povinnost evidovat a uchovávat:

a) údaje o měření teploty při skladování ZP a záznamy o denních maximech a minimech těchto měření po dobu 5 let,

b) evidenci dodržování postupů pro pravidelnou očistu, úklid, dezinfekci a udržování hygieny v prostorách určených pro skladování ZP. 
Záznamy o kontrole dodržování postupů musí být viditelně umístěny v příslušných prostorách. Záznamy je poskytovatel zdravotních 
služeb povinen uchovávat po dobu 1 roku. Postupy pro pravidelnou očistu a úklid prostor určených pro skladování ZP mohou být zpra-
covány např. v provozním řádu poskytovatele. Vyhláška č. 62/2014 Sb. samotnou kontrolu dodržování postupů úklidu nijak nespecifi-
kuje. To znamená, že tabulka s přehledem prováděného úklidu s podpisem osoby, která úklid provedla, bude dostačující. 

c) informace o všech provedených instruktážích k používaným ZP (viz. bod E. této kapitoly) po dobu 1 roku ode dne vyřazení daného 
ZP z používání,

d) dokumentaci o příjímání, dodání či vyskladnění ZP, která obsahuje:

 • identifikaci ZP s uvedením čísla výrobní dávky, před kterým je uveden symbol „LOT“ nebo sériové číslo, pokud jsou výrobcem určeny,

 • datum, do kterého lze ZP bezpečně použít, je-li výrobcem stanoveno,
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 • množství nebo počet přijímaného, dodávaného nebo vyskladňovaného ZP a

 • identifikaci odběratelů

Tato povinnost se primárně vztahuje na distributory a dodavatele ZP, poskytovatel zdravotních služeb je nicméně v přiměřené míře povinen 
tuto evidenci vést. 

iii. Povinnost zaznamenat použití ZP do zdravotnické dokumentace

Pokud poskytovatel při poskytnutí zdravotní péče pacientovi (vč. použití ZP za účelem vyšetření pacienta v odbornosti optometrie) použije 
ZP rizikové třídy IIb nebo III, musí být o této skutečnosti proveden záznam ve zdravotnické dokumentaci o pacientovi (viz. kapitola IV. 
bod E. této Metodiky).  

E. Instruktáž k používaným ZP

Dle zákona o ZP může aktivní ZP rizikové třídy IIb či III nebo ZP, u něhož to stanovil výrobce, obsluhovat pouze osoba, která:

a) absolvovala instruktáž k použití příslušného ZP nebo ZP totožného typu, která byla provedena v souladu s návodem k použití a

b) byla seznámena s riziky spojenými s používáním daného ZP.

Aktivním ZP je zdravotnický prostředek, jehož činnost je závislá na zdroji elektrické nebo jiné energie, která není přímo dodávána lidským 
organismem nebo gravitací. Optometristi, kteří pro vyšetření zraku pacienta a další činnosti v odbornosti optometrie využívají ZP rizikové 
třídy IIb či III, které jsou připojené k elektrické síti anebo takové ZP, u něhož to stanovil výrobce, mají povinnost být proškoleni o způ-
sobu použití těchto ZP. 

Instruktáž k používaným ZP může provést pouze osoba, která na základě odpovídajícího vzdělání, praktických zkušeností a poučení výrob-
cem daných ZP poskytuje dostatečnou záruku odborného provádění instruktáže o správném používání daného zdravotnického prostředku. 
V této souvislosti doporučujeme ověřit, zdali instruktáž provádí skutečně osoba poučená výrobcem či jím zplnomocněnou osobou. SÚKL se 
totiž při kontrolách zaměřuje na tzv. „řetězení osob“, které mohou provádět instruktáž k daným ZP a zavedl tzv. „pravidlo 3“ (např. výrobce – 
poučená osoba – instruovaná osoba). Doporučujeme si tedy vždy vyžádat autorizační dokumenty od osoby, která bude provádět instruktáž. 

Poskytovatel zdravotních služeb je zároveň povinen evidovat a uchovávat informace o všech provedených instruktážích k daným ZP po 
dobu 1 roku ode dne vyřazení zdravotnického prostředku z používání.

 

VIII. Přístrojová technika, její revize a servis

A. Obecně k servisu ZP

Jelikož optometrista coby poskytovatel zdravotních služeb využívá v rámci své činnosti ZP (tedy přístrojovou techniku jako např. refrakto-
metr), je dle zákona o ZP povinen zajistit u používaných ZP jejich servis. 

Dle zákona o ZP pojem „servis ZP“ zahrnuje odbornou údržbu ZP (tj. bezpečnostně technické kontroly ZP – „BTK“) a opravy ZP. Servis ZP 
musí být prováděn v souladu s pokyny výrobce, zákonem o ZP, popř. jinými právními předpisy (např. právními předpisy upravující oblast 
metrologie apod.). Zákon o ZP zároveň stanovuje, že servis ZP může provádět pouze právnická nebo podnikající fyzická osoba, která 
je registrovaná SÚKL jakožto osoba provádějící servis. Skutečnost, zdali je daná osoba registrovaná jako osoba provádějící servis ZP dle 
zákona o ZP, lze ověřit ve veřejné části Registru zdravotnických prostředků („RZPRO“) v modulu „Osoby“.23 V této souvislosti nicméně 
doporučujeme vyžádat si od osoby provádějící servis používaných ZP písemné potvrzení, že je registrovaná v souladu se zákonem o ZP 
v RZPRO coby osoba provádějící servis a že splňuje veškeré podmínky stanovené citovaným zákonem pro provádění servisu ZP (např. 
odborná způsobilost osob provádějících servis či doklad o jejich proškolení výrobcem či osobou autorizovanou výrobcem). 

Pokud je daný ZP měřidlem, resp. má měřící funkci (např. keratometr určený pro měření zakřivení oční rohovky) musí být jeho servis 
vykonáván v souladu s právními předpisy upravujícími oblast metrologie (např. zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii). Jedná se zejm.  
o požadavky na kalibraci ZP s měřící funkcí. U ZP, který je připojen ke zdroji elektrické energie, a ZP, jehož součástí je tlakové nebo plynové 
zařízení, se vedle servisu provádí i revize. Revizí se rozumí elektrická revize, tlaková revize a plynová revize.

23  https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/RZPRO/ V RZPRO jsou osoby registrovány pod obchodní firmou. 

https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/RZPRO/
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B. Provádění odborné údržby ZP

Zákon o ZP rozumí odbornou údržbou ZP provádění pravidelných bezpečnostně technických kontrol (tzv. „BTK“), jejichž účelem je za-
chování bezpečnosti a úplné funkčnosti ZP. Součástí odborné údržby je též provádění elektrické kontroly ZP, které jsou elektrickým 
zařízením. Odborná údržba ZP se provádí v rozsahu a v časových intervalech, které stanovil výrobce s ohledem na zařazení daného ZP 
do rizikové třídy. V případě ZP, které jsou připojeny ke zdroji elektrické energie, je nutné provádět odbornou údržbu minimálně jednou 
za 2 roky, pokud výrobce nestanovil jinak. Za dodržování předepsané frekvence a stanoveného rozsahu provádění odborné údržby 
používaných ZP odpovídá poskytovatel zdravotních služeb (tj. optometrista).
Poskytovatel zdravotních služeb je povinen evidovat provedené odborné údržby ZP po dobu 1 roku ode dne vyřazení ZP z používání.

C. Opravy ZP

Opravou ZP zákon o ZP rozumí soubor činností, jejichž účelem je navrátit poškozený ZP do původního nebo provozuschopného stavu. 
Při opravě nesmí dojít ke změně technických parametrů nebo určeného účelu ZP. Pokud však byla provedena taková oprava ZP, která za-
příčinila změnu technických parametrů daného ZP, je osoba provádějící servis povinna zajistit přezkoušení bezpečnosti a funkčnosti ZP 
a pořídit o tom písemný protokol. Poskytovatel zdravotních služeb je povinen tento protokol uchovávat nejméně 1 rok ode dne vyřazení 
daného ZP z používání. Za provádění oprav používaných ZP odpovídá poskytovatel zdravotních služeb, tj. optometrista. 

D. Revize ZP

Revizí ZP zákon rozumí elektrickou revizi ZP, který je připojen ke zdroji elektrické energie. Elektrická revize ZP spočívá v souboru vizu-
álních kontrol a elektrických měření u ZP, který je pevně připojen k síťovému zdroji elektrické energie. Elektrická revize se u těchto ZP 
provádí vedle servisu. Elektrická revize se provádí v rozsahu a v časových intervalech, které stanoví výrobce.

IX. Vigilance
 

A. Co je to vigilance

Jedná se o mezinárodně používaný pojem pocházející z anglického slova „bdělost“. V praxi se jedná o systém oznamování a vyhodnocování 
nežádoucích příhod a bezpečnostních nápravných opatření. Určité povinnosti v této oblasti mají v oblasti ZP výrobci, dovozci, distributoři, 
osoby provádějící servis, prodejci a výdejci a zdravotnická zařízení. Orgánem veřejné správy s působností v této oblasti je SÚKL. Zákon o ZP 
tomuto systému věnuje celou hlavu X.24

Servis

BTK

El. kontrola

Revize
• elektrické, tlakové nebo plynové zařízení
• podle dalších předpisů
• § 67 a násl. zákona

Opravy
• přezkoušení s protokolem
• protokol 1 rok po vyřazení ZP
• § 66 zákona

Odborná údržba
• dle výrobce
• v el. = min. 1x za 2 roky
• § 65 zákona
• evidence 1 rok po vyřazení ZP
• neplatí pro třídy I., neměřící (bez měřící funkce) a zdravotnický 
   prostředek rizikové třídy I., který není elektrickým zařízením
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B. Nežádoucí příhoda

Nežádoucí příhoda je definována jako jakékoliv selhání nebo zhoršení vlastností/účinnosti ZP, nepřesnost ve značení ZP nebo v návodu, 
které vedly nebo by mohly vést ke smrti uživatele/osoby anebo k vážnému zhoršení jejich zdravotního stavu. 

Dále je nežádoucí příhoda definována také jako technický nebo zdravotní důvod, který souvisí s vlastnostmi nebo účinností ZP a vede 
výrobce z důvodů uvedených výše k systematickému stahování ZP stejného typu z trhu.

C. Povinnosti optometristy coby poskytovatele zdravotních služeb

Optometrista je jakožto poskytovatel zdravotních služeb povinen hlásit podezření na nežádoucí příhodu, a to jak výrobci (popř. zplno-
mocněnému zástupci v případě ZP, jejichž výrobce má sídlo mimo území členských států EU), tak i na SÚKL. Tato povinnost se vztahuje i na 
ohlášení podezření na nežádoucí příhodu – tzn., že pro splnění oznamovací povinnosti poskytovatele zdravotních služeb v rámci systému 
vigilance není třeba, aby se nežádoucí příhoda skutečně udála.
  
Optometrista je povinen učinit ohlášení podezření na nežádoucí příhodu nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se o dané události dozvěděl. 
Ohlášení musí obsahovat:

a) údaje o oznamovateli stanovené správním řádem (název, IČ, sídlo),

b) identifikační údaje ZP,

c) název výrobce a adresu jeho sídla, 

d) popis nežádoucí příhody a místo a datum jejího vzniku,

e) následek nežádoucí příhody 

f ) popis přijatých opatření při vzniku nežádoucí příhody nebo sdělení, že opatření přijata nebyla.

Formulář vč. pokynů pro ohlášení podezření na nežádoucí příhodu naleznete na stránkách SÚKL.25 Oznámení lze podat přes webové 
rozhraní SÚKL, datovou zprávou nebo elektronickou poštou. 

Poskytovatel zdravotních služeb, u kterého došlo k podezření na nežádoucí příhodu ZP, je dále povinen: 

a) evidovat nežádoucí příhodu ve zdravotnické dokumentaci pacienta, pokud následkem této příhody došlo k újmě na zdraví pacienta 
(viz. kapitola IV. bod E. této Metodiky), 

b) činit potřebná opatření, jejichž cílem je minimalizace negativních dopadů nežádoucí události a informovat o nich výrobce, popř. 
zplnomocněného zástupce a SÚKL,

c) umožnit výrobci nebo SÚKL přístup k ZP, u něhož došlo k podezření na nežádoucí příhodu a to vč. přístupu k veškeré dokumentaci,

d) poskytovat výrobci a SÚKL součinnost a informace za účelem zjištění příčiny vzniklé nepříznivé události.
 

X. Zdravotnická technika používaná optometristou
Dle Vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na min. věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení, musí být zdravotnické zařízení,  
tj. „pracoviště“ optometristy vybaveno následujícími ZP: 

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,

24  Bližší úpravu vigilance zákon svěřuje vyhlášce č. 62/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o ZP
25  www.sukl.cz/zdravotnicke-prostredky/hlaseni-nezadouci-prihody-zdravotnickeho-prostredku-1

http://www.sukl.cz/zdravotnicke-prostredky/hlaseni-nezadouci-prihody-zdravotnickeho-prostredku-1


23

i) skiaskop nebo autorefraktometr,

j) zařízení k zatemnění oken, pokud je prováděna skiaskopie.

Nevyžaduje se vyšetřovací lehátko, tonometr, fonendoskop, osobní váha a výškoměr. Více o problematice věcných a technických požadav-
ků na „pracoviště“ optometristy naleznete v kapitole III. bod E. této Metodiky. 

Z výše uvedených kapitol této Metodiky vyplývá, že povinnosti optometristy související s použitím ZP při poskytování zdravotních služeb 
pacientům se odvíjí zejm. od jejich „rizikovosti“, tj. do jaké rizikové třídy jsou dané ZP zařazeny a od pokynů výrobce daného ZP. Z tohoto 
důvodu doporučujeme ověřit u distributora / dovozce / výrobce ZP informace o zařazení daného ZP do rizikové třídy a dále vyžádat si 
prohlášení o shodě k danému ZP, které doporučujeme mít neustále k dispozici ve zdravotnickém zařízení optometristy.   

A. ZP rizikové třídy I. používané optometristou

Jedná se např. o fokometr, projekční optotyp, vyšetřovací křeslo s  lampou, štěrbinovou lampu, foropter (vzhledem k variabilitě výrobců  
a funkčního využití těchto ZP, Vám doporučujeme ověřit zařazení těchto zdravotnických prostředků do příslušné rizikové třídy u distributora 
/ dovozce / výrobce ZP a vyžádat si prohlášení o shodě k danému ZP, kde je riziková třída uvedena)

a) Dokumentace k ZP:

 • návod k použití v českém jazyce: nemusí být, pokud výrobce stanovil, že návod k použití není potřebný pro bezpečné použití daného ZP 

 • prohlášení o shodě: doporučujeme vyžádat od distributora / dovozce / výrobce daného ZP a mít tyto dokumenty vždy k dispozici 

b) Instruktáž: pouze pokud to stanovil výrobce – pokud ano, pak má optometrista:

 • povinnost vést dokumentaci o používaných ZP, u kterých musí být prováděna instruktáž (náležitosti dokumentace viz. kapitola VII. bod 
D. této Metodiky)

 • povinnost uchovávat informace o provedených instruktážích k danému ZP po dobu 1 roku ode dne jeho vyřazení z používání

c) BTK: v rozsahu a v četnosti, kterou stanovil výrobce 

 • povinnost vést dokumentaci o používaných ZP, u kterých musí být BTK (náležitosti dokumentace viz. kapitola VII. bod D. této Metodiky)

 • povinnost uchovávat informace o provedených odborných údržbách po dobu 1 roku ode dne vyřazení ZP z používání

d) Elektrická kontrola: min. jednou za 2 roky, pokud výrobce nestanovil jinak

 • povinnost uchovávat informace o provedených odborných údržbách po dobu 1 roku ode dne vyřazení ZP z používání

e) Opravy ZP: Písemný protokol o přezkoušení bezpečnosti a funkčnosti ZP osobou provádějící servis, v případě opravy, která zapříčinila 
změnu technických parametrů daného ZP:

 • povinnost uchovat tento protokol nejméně 1 rok ode dne vyřazení daného ZP z používání

f ) ZP s měřící funkcí: povinnost provádět servis v souladu s právními předpisy upravující oblast metrologie – zejm. kalibrace – optometrista 
má zároveň:  

 • povinnost vést dokumentaci o používaných ZP, které jsou měřidlem (náležitosti dokumentace viz. kapitola VII. bod D. této Metodiky)

 • povinnost uchovávat informace o provedených odborných údržbách po dobu 1 roku ode dne vyřazení ZP z používání

g) Zdravotnická dokumentace vedená o pacientovi:

 • povinnost evidovat nežádoucí příhodu použitého ZP ve zdravotnické dokumentaci pacienta, pokud v jejím následku došlo k újmě na 
zdraví pacienta (viz. kapitola IX. Vigilance této Metodiky)

B. ZP rizikové třídy IIa. používané optometristou

Jedná se např. o ZP na měření zakřivení oční rohovky – keratometr, autorefraktometr (vzhledem k variabilitě výrobců a funkčního využití 
těchto ZP, Vám doporučujeme ověřit zařazení těchto zdravotnických prostředků do příslušné rizikové třídy u distributora / dovozce / výrobce 
ZP a vyžádat si prohlášení o shodě k danému ZP, kde je riziková třída uvedena)

a) Dokumentace k ZP:

 • návod k použití v českém jazyce: nemusí být, pokud výrobce stanovil, že návod k použití není potřebný pro bezpečné použití daného ZP 
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 • prohlášení o shodě: doporučujeme vyžádat od distributora / dovozce / výrobce daného ZP a mít tyto dokumenty vždy k dispozici 

b) Instruktáž: pouze pokud to stanovil výrobce – pokud ano, pak má optometrista:

 • povinnost vést dokumentaci o používaných ZP, u kterých musí být prováděna instruktáž (náležitosti dokumentace viz. kapitola VII. bod 
D. této Metodiky)

 • povinnost uchovávat informace o provedených instruktážích k danému ZP po dobu 1 roku ode dne jeho vyřazení z používání

c) BTK: v rozsahu a v četnosti, kterou stanovil výrobce 

 • povinnost vést dokumentaci o používaných ZP, u kterých musí být BTK (náležitosti dokumentace viz. kapitola VII. bod D. této Metodiky)

 • povinnost uchovávat informace o provedených odborných údržbách po dobu 1 roku ode dne vyřazení ZP z používání

d) Elektrická kontrola: min. jednou za 2 roky, pokud výrobce nestanovil jinak

 • povinnost uchovávat informace o provedených odborných údržbách po dobu 1 roku ode dne vyřazení ZP z používání

e) Opravy ZP: Písemný protokol o přezkoušení bezpečnosti a funkčnosti ZP osobou provádějící servis, v případě opravy, která zapříčinila 
změnu technických parametrů daného ZP:

 • povinnost uchovat tento protokol nejméně 1 rok ode dne vyřazení daného ZP z používání

f ) ZP s měřící funkcí: povinnost provádět servis v souladu s práv. předpisy upravující oblast metrologie – zejm. kalibrace –optometrista má zároveň:  

 • povinnost vést dokumentaci o používaných ZP, které jsou měřidlem (náležitosti dokumentace viz. kapitola VII. bod D. této Metodiky)

 • povinnost uchovávat informace o provedených odborných údržbách po dobu 1 roku ode dne vyřazení ZP z používání

g) Zdravotnická dokumentace vedená o pacientovi:

 • povinnost evidovat nežádoucí příhodu použitého ZP ve zdravotnické dokumentaci pacienta, pokud v  jejím následku došlo k újmě  
na zdraví pacienta (viz. kapitola IX. Vigilance této Metodiky)

C. ZP rizikové třídy IIb. používané optometristou

Jedná se např. o kontaktní čočky, čistící systémy na kontaktní čočky, tonometr impresní používaný pod supervizí oftalmologa (vzhledem 
k variabilitě výrobců a funkčního využití těchto ZP, Vám doporučujeme ověřit zařazení těchto zdravotnických prostředků do příslušné riziko-
vé třídy u distributora / dovozce / výrobce ZP a vyžádat si prohlášení o shodě k danému ZP, kde je riziková třída uvedena)

a) Dokumentace k ZP:

 • návod k použití v českém jazyce: optometrista, který používá ZP při poskytování zdravotních služeb, musí mít k dispozici návod k pou-
žití v českém jazyce a dále informace, které se vztahují k jeho bezpečnému použití

 • prohlášení o shodě: doporučujeme vyžádat od distributora / dovozce / výrobce daného ZP a mít tyto dokumenty vždy k dispozici 

b) Instruktáž: dle zákona o ZP musí být provedena –optometrista má:

 • povinnost vést dokumentaci o používaných ZP, u kterých musí být prováděna instruktáž (náležitosti dokumentace viz. kapitola VII. bod 
D. této Metodiky)

 • povinnost uchovávat informace o provedených instruktážích k danému ZP po dobu 1 roku ode dne jeho vyřazení z používání

c) BTK: v rozsahu a v četnosti, kterou stanovil výrobce 

 • povinnost vést dokumentaci o používaných ZP, u kterých musí být BTK (náležitosti dokumentace viz. kapitola VII. bod D. této Metodiky)

 • povinnost uchovávat informace o provedených odborných údržbách po dobu 1 roku ode dne vyřazení ZP z používání

d) Elektrická kontrola: min. jednou za 2 roky, pokud výrobce nestanovil jinak – povinnost uchovávat informace o provedených odborných 
údržbách po dobu 1 roku ode dne vyřazení ZP z používání

e) Opravy ZP: Písemný protokol o přezkoušení bezpečnosti a funkčnosti ZP osobou provádějící servis, v případě opravy, která zapříčinila 
změnu technických parametrů daného ZP.

 • povinnost uchovat tento protokol nejméně 1 rok ode dne vyřazení daného ZP z používání

f ) Zdravotnická dokumentace vedená o pacientovi:
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 • povinnost evidovat nežádoucí příhodu použitého ZP ve zdravotnické dokumentaci pacienta, pokud v  jejím následku došlo k újmě  
na zdraví pacienta (viz. kapitola IX. Vigilance této Metodiky)

 • povinnost zaznamenat použití ZP rizikové třídy IIb do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi

XI. Kontrolní činnost
 

A. Orgány oprávněné provádět kontroly poskytovatelů zdravotních služeb

Poskytování zdravotních služeb komplexně upravuje zákon o zdravotních službách. Ten mj. zakotvuje pravomoc krajských úřadů prová-
dět kontroly dodržování zákonných povinností poskytovateli zdravotních služeb, skutkové podstaty správních deliktů a pokuty, které lze 
za správní delikty uložit. Zákon o zdravotních službách zároveň deleguje kontrolu dodržování povinností při zacházení se ZP, které jsou 
používány při poskytování zdravotních služeb, na SÚKL. 

Orgány veřejné správy, které mají pravomoc provádět kontroly poskytovatelů zdravotních služeb (dále jen „kontrolní orgány), jsou tedy:

a) krajské úřady dle zákona o zdravotních službách,

b) SÚKL dle zákona o ZP,

c) Krajská hygienická stanice dle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Pro úplnost pouze doplňujeme, že vzhledem k tomu, že každý pacient má de facto postavení spotřebitele, poskytovatelé zdravotních 
služeb podléhají též kontrolní pravomoci České obchodní inspekce dle zákona o ochraně spotřebitele. Jelikož však činnost optometristů 
spočívá pouze v poskytování (zdravotních) služeb pacientům jakožto spotřebitelům a nikoliv v prodeji zboží, máme za to, že pravděpodob-
nost kontroly ze strany České obchodní inspekce je více než mizivá.26

Jelikož je oblast zdravotních služeb výslovně vyjmuta z působnosti živnostenského zákona, nemá živnostenský úřad pravomoc kontrolovat 
činnost optometristy související s poskytováním zdravotních služeb. Živnostenský úřad je však oprávněn kontrolovat činnost optometristy 
při výkonu činností, které souvisejí s výkonem živnosti oční optika dle živnostenského zákona. O kontrolní pravomoci živnostenských úřadů 
vůči provozovatelům očních optik viz. Metodika pro oční optiky.  

B. Obecně k průběhu kontrol

Provádění kontrol orgány veřejné správy se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (Kontrolní řád) a dále dotčenými právními předpisy 
dle předmětu kontroly a orgánu veřejné správy, který ji provádí.. 

i. Druhy kontrol

a) plánovaná: dle interního plánu kontrolní činnosti daného kontrolního orgánu,

b) cílená: na základě interního (např. podnětu z jiného oddělení či odboru) nebo externího podnětu (např. na základě stížnosti 3. osoby), 

c) následná: za účelem kontroly implementace nápravných opatření uložených kontrolním orgánem, 

d) ohlášená: oznámení o zahájení kontroly, ve kterém je stanoven datum a čas plánované kontroly,

e) neohlášená: bez předchozího upozornění, kontrolní orgán předloží oznámení o zahájení kontroly poskytovateli zdravotních služeb 
bezprostředně před provedením kontroly nebo po prvním kontrolním úkonu (např. změření zraku).

ii. Zahájení kontroly

Kontrolu lze zahájit výhradně z moci úřední na základě:

a) předložení pověření ke kontrole,

b) doručení oznámení o zahájení kontroly; součástí oznámení musí být pověření ke kontrole, anebo seznam kontrolujících osob, nebo

c) prvního z kontrolních úkonů bezprostředně předcházejících předložení pověření ke kontrole poskytovateli zdravotních služeb, pokud je 
provedení takových kontrolních úkonů k výkonu kontroly třeba.

 příklad: prvním z kontrolních úkonů je zejm. "Kontrolní nákup", po jehož uskutečnění se kontrolující osoba představí a předloží pověření, 
že je oprávněna kontrolu provést.

26  Poskytovatelé zdravotních služeb samozřejmě dále podléhají finanční kontrole dle Daňového řádu. 
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iii. Oprávnění kontrolního orgánu

Kontrolní orgán má zejména právo: 

a) vstupovat do staveb, dopravních prostředků, na pozemky a do dalších prostor, které vlastní nebo užívá poskytovatel zdravotních služeb, 
nebo do prostor, které přímo souvisí s poskytováním zdravotních služeb, přičemž vlastníci nebo uživatelé těchto prostor jsou povinni 
kontrolnímu orgánu umožnit vstup, 

b) požadovat prokázání totožnosti fyzické osoby, která je přítomna na místě kontroly jakožto jednající za poskytovatele zdravotních služeb,

c) provádět kontrolní nákupy, odebírat vzorky, provádět potřebná měření, sledování, prohlídky a zkoušky,

d) požadovat poskytnutí údajů, dokumentů a věcí vztahujících se k poskytování zdravotních služeb, 

e) pořizovat obrazové nebo zvukové záznamy z prostor pro poskytování zdravotních služeb v odbornosti optometrie a o průběhu vyko-
nané kontroly

f ) při kontrole personálního zabezpečení zdravotních služeb nahlížet do pracovních smluv zaměstnanců poskytovatele.

iv. Povinnost součinnosti

Povinnost kontrolovaných osob poskytnout kontrolním orgánům veškerou možnou součinnost se prolíná všemi dotčenými právními před-
pisy (Kontrolním řádem, zákonem o zdravotních službách a zákonem o ZP). Poskytovatel zdravotních služeb je povinen při prováděné kon-
trole poskytnout kontrolnímu orgánu veškerou součinnost a zároveň mu nebránit ve výkonu kontrolní činnosti. Optometrista je tedy 
především povinen umožnit kontrolnímu orgánu vstup do zdravotnického zařízení,  předložit kontrolnímu orgánu veškeré relevantní 
informace, podklady a dokumenty vztahující se k poskytovaným zdravotním službám a podávat kontrolnímu orgánu vysvětlení a dů-
kazy na podporu svých tvrzení. Pokud poskytovatel zdravotních služeb brání průběhu kontroly či neposkytne kontrolnímu orgánu 
dostatečnou součinnost, vystavuje se tak nebezpečí správní pokuty až do výše 500 000 Kč.  

v. Výsledky provedené kontroly:

O výsledcích kontroly pořídí kontrolní orgán protokol. Protokol o kontrole je zásadním dokumentem, který představuje výstup celé 
kontroly a ve kterém jsou popsány zjištění učiněná v rámci kontroly. Kontrolní orgán je povinen vyhotovit protokol o kontrole ve lhůtě 
nejpozději 30 dnů od provedení kontroly (ve zvlášť složitých případech až ve lhůtě 60 dnů). Proti protokolu lze ve lhůtě 15 dnů ode dne 
doručení podat písemné námitky.  Námitky lze podat pouze proti zjištěním kontrolního orgánu, nikoliv proti provedení kontroly jako 
takové nebo proti skutečnostem, které s kontrolními zjištěními bezprostředně nesouvisejí (např. chování kontrolujících osob). Námitky 
se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti čemu směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s konkrétním kontrolním zjiš-
těním. Námitky, z nichž není zřejmé, proti kterému kontrolnímu zjištění směřují, podané opožděně, neoprávněnou osobou či neobsahující 
zdůvodnění, kontrolní orgán zamítne. Nevyhoví-li námitkám vedoucí kontrolní skupiny nebo kontrolující ve lhůtě 7 dnů ode dne jejich do-
ručení, vyřídí je nadřízená osoba kontrolujícího ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení tak, že jim vyhoví, částečně vyhoví, nebo je zamítne.
 
V závěru pouze doplňujeme, že pokud kontrolní orgán (např. krajský úřad) v rámci prováděné kontroly zjistí pochybení dle jiných dotčených 
právních předpisů (např. zákona o ZP), může postoupit danou věc k jejímu došetření příslušnému orgánu (tedy SÚKL). 

vi. Sankce za porušení povinnosti

V případě, že kontrolní orgán shledá, že poskytovatel zdravotních služeb porušil / porušuje zákonné povinnosti, může přistoupit k uložení 
sankce nebo opatření k nápravě. Kontrolní orgán může v zásadě:

a) udělit poskytovateli zdravotních služeb pokutu v rámci správního řízení (výše pokuty se odvíjí od druhu a závažnosti pochybení),

b) udělit pokutu v rámci tzv. „zkráceného řízení“ (např. blokového či příkazního řízení),

c) zahájit správní řízení o odejmutí oprávnění k poskytování zdravotních služeb, či o změně oprávnění (tj. zákaz činnosti).  

Pokud SÚKL shledá, že při používání ZP hrozí bezprostřední nebezpečí újmy na zdraví fyzických osob, může rozhodnout o přerušení nebo 
ukončení používání daného ZP. V takovém případě veškeré náklady spojené s plněním tohoto rozhodnutí je povinen uhradit poskytovatel 
zdravotních služeb.  

V závěru pouze dodáváme, že kontrolní orgány jsou oprávněny požadovat po poskytovateli odstranění zjištěných nedostatků a uložit 
nápravná opatření. Plnění uložených opatření k nápravě jsou následně kontrolní orgány oprávněny kontrolovat a v rámci této kontroly 
požadovat po poskytovatelích písemné zprávy o způsobu a postupu při plnění uložených opatření. 
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C. Kontrolní činnost zaměřená na povinnosti dle zákona o zdravotních službách

Dle zákona o zdravotních službách provádí kontrolu dodržování zákonných povinností při poskytování zdravotních služeb krajské úřady. 
Níže uvedený výčet správních deliktů byl vytvářen s ohledem na současnou praxi krajských úřadů a není zcela vyčerpávající. Částky pokut 
představují maximální možnou horní hranici sankce, přičemž platí, že kontrolní orgán musí výši pokuty přiměřeně přizpůsobit kon-
krétním okolnostem každého deliktu. Udělení pokuty navíc není jedinou možnou sankcí za porušení povinností dle dotčených právních 
předpisů (viz. výše – např. zákaz činnosti). Poskytovatel zdravotních služeb se může „zprostit“ viny za správní delikt, pokud krajskému úřadu 
prokáže, že vynaložil veškeré možné úsilí, aby porušení zákonné povinnosti zabránil. Pokud krajský úřad nezahájí řízení o správním deliktu 
nejpozději do 3 let ode dne, kdy byl delikt spáchán, odpovědnost poskytovatele zdravotních služeb za správní delikt zaniká. 

i. Správní delikty na úseku oprávnění k poskytování zdravotních služeb

Právnická osoba / podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu dle zákona o zdravotních službách zejména tím, že:

a) poskytuje zdravotní služby bez oprávnění k poskytování zdravotních služeb (pokuta až do výše 1 000 000 Kč),

b) poskytuje zdravotní služby, které nejsou uvedeny v oprávnění k poskytování zdravotních služeb (pokuta až do výše 1 000 000 Kč), 

c) poskytuje zdravotní služby prostřednictvím osoby, která není způsobilá k výkonu zdravotnického povolání (pokuta až do výše  
500 000 Kč),

d) neustanoví odborného zástupce v případě, kdy je dle zákona povinen odborného zástupce ustanovit (pokuta až do výše 500 000 Kč),

e) poskytuje zdravotní služby v prostorách, které nejsou věcně ani technicky vybaveny (pokuta až do výše 500 000 Kč).

ii. Správní delikty na úseku informační povinnosti poskytovatele zdravotních služeb

Právnická osoba / podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu dle zákona o zdravotních službách zejména tím, že:

a) neinformuje pacienta o ceně poskytovaných zdravotních služeb (pokuta až do výše 50 000 Kč),

b) neumístí ceník poskytovaných zdravotních služeb na místě přístupném pacientům (pokuta až do výše 50 000 Kč),

c) neumístí údaj o provozní době na místě přístupném pacientům (pokuta až do výše 100 000 Kč),

d) neoznačí prostory pro poskytování zdravotních služeb svými identifikačními údaji (pokuta až do výše 200 000 Kč).

iii. Správní delikty na úseku zacházení se zdravotnickou dokumentací

Právnická osoba / podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu dle zákona o zdravotních službách zejména tím, že:

a) poruší povinnost mlčenlivosti (pokuta až do výše 1 000 000 Kč),

b) nevede zdravotnickou dokumentaci o pacientech nebo s ní nakládá v rozporu s podmínkami stanovenými v zákoně o zdravotních 
 službách (pokuta až do výše 500 000 Kč),

c) neumožní pacientovi či dalším oprávněným osobám nahlížet do zdravotnické dokumentace o nich vedené 
 (pokuta až do výše 500 000 Kč),

d) umožní nahlížet do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi osobám, které k tomu nejsou oprávněny 
 (pokuta až do výše 500 000 Kč).

iv. Ostatní správní delikty

Právnická osoba / podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu dle zákona o zdravotních službách zejména tím, že:

a) poskytne pacientovi zdravotní služby bez jeho souhlasu (pokuta až do výše 500 000 Kč),

b) nepředá zákonem požadované údaje do NZIS (pokuta až do výše 100 000 Kč). 
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D. Kontrolní činnost zaměřená na povinnosti dle zákona o ZP

Dle zákona o zdravotních službách provádí kontrolu dodržování zákonných povinností při používání ZP v rámci poskytování zdravotních 
služeb SÚKL. SÚKL pak dohlíží na dodržování povinností vyplývajících ze zákona o ZP a fakticky provádí dozor nad trhem se ZP. Výčet 
správních deliktů byl vytvářen s ohledem na současnou kontrolní praxi SÚKL a není zcela vyčerpávající. Částky pokut představují maximální 
možnou horní hranici sankce, přičemž platí, že kontrolní orgán musí výši pokuty přiměřeně přizpůsobit konkrétním okolnostem každého 
deliktu. Udělení pokuty navíc není jedinou možnou sankcí za porušení povinností dle dotčených právních předpisů (viz. výše – např. pra-
vomoc SÚKL rozhodnout o přerušení nebo ukončení používání daného ZP, pokud shledá, že jeho používáním je ohroženo bezpečí osob). 
Poskytovatel zdravotních služeb se může „zprostit“ viny za správní delikt, pokud SÚKLu prokáže, že vynaložil veškeré možné úsilí, aby po-
rušení zákonné povinnosti zabránil. Pokud SÚKL nezahájí řízení o správním deliktu nejpozději do 5 let ode dne, kdy byl delikt spáchán, 
odpovědnost poskytovatele zdravotních služeb za správní delikt zaniká.

V této souvislosti pouze dodáváme, že v současné době pracuje SÚKL na vytvoření Pokynu SÚKL k problematice kontroly zdravotnických 
prostředků u poskytovatelů zdravotních služeb. Jedná se pouze o interní materiál SÚKL (pokyn není právně závazný), který nicméně 
může poskytnout mnohé informace a odpovědi na nejasnosti vyplývající z aplikace zákona o ZP. V tuto chvíli (červenec 2016) je pokyn 
v připomínkovém řízení.27

i. Správní delikty dle zákona o ZP:  

a) Právnická osoba / podnikající fyzická osoba se jakožto poskytovatel zdravotních služeb dopustí správního deliktu dle zákona o ZP  
zejména tím, že:používá ZP, u kterého nebylo vydáno prohlášení o shodě a který nebyl opatřen označením CE - neplatí pro individuálně 
zhotovované ZP (pokuta až do výše 1 000 000 Kč), 

b) nemá k dispozici návod k použití v českém jazyce pro používaný ZP (pokuta až do výše 1 000 000 Kč),

c) nedodrží pravidla správné dovozní a distribuční praxe při zacházení se ZP (pokuta až do výše 500 000 Kč),

d) nezajistí, aby byl uživateli ZP dostupný návod k použití v českém jazyce (pokuta až do výše 200 000 Kč), 

e) nezajistí, aby osoba, která obsluhuje daný ZP, absolvovala instruktáž (pokuta až do výše 200 000 Kč),

f ) nezajistí provádění odborné údržby ZP dle pokynů výrobce (pokuta až do výše 500 000 Kč),

g) nevede nebo neuchovává evidenci provedeného servisu po dobu 1 roku od vyřazení ZP z používání (pokuta až do výše 500 000 Kč),

h) neoznámí SÚKL podezření na nežádoucí příhodu ZP v zákonem stanovené době (pokuta až do výše 500 000 Kč)

ii. Nejčastější pochybení zjištěná SÚKL v rámci kontrolní činnosti:

a) nedodržování správné dovozní a distribuční praxe:

• nejsou vedeny a uchovávány záznamy o podmínkách skladování ZP

• nejsou vedeny a uchovávány záznamy o úklidu prostor pro skladování ZP

b) poskytovatel zdravotních služeb nemá k dispozici návod k použití v českém jazyce, 

c) nebyla provedena instruktáž osob, které ZP používají,

d) poskytovatel zdravotních služeb nezajistil provádění servisu k tomu oprávněnými osobami.

XII. Shrnutí
Dle zákona o ZP a zákona o zdravotních službách je poskytovatel zdravotních služeb – optometrista, povinen vést evidenci a uchovávat 
některé doklady po zákonem stanovenou dobu. Optometrista může vést tuto evidenci v elektronické či písemné podobě dle typu doku-
mentu, který je povinen uchovávat. Doporučujeme mít evidované doklady kdykoliv k dispozici ve zdravotnickém zařízení optometristy / či  
v jeho sídle, za účelem jejich předložení v rámci případné kontroly. Níže uvedený přehled se netýká problematiky zdravotnické dokumen-
tace vedené o pacientech, která je v detailu analyzována v kapitole IV. bod E. této Metodiky. Na tomto místě uvádíme shrnutí evidenční 
povinnosti optometristy coby poskytovatele zdravotních služeb dle dotčených právních předpisů:

27  Po finalizaci Pokynu bude tento dokument umístěn na webových stránkách SÚKL v sekci Zdravotnické prostředky – Kontrola zdravotnických prostředků. 
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Dokument Dotčený 
právní  
předpis

Komentář

Oprávnění k poskytování  
zdravotních služeb

Zákon o 
zdravotních 
službách

Doporučujeme mít kopii tohoto dokladu k dispozici v provozovně, popř. v sídle 
optometristy. 

Provozní řád Zákon o 
zdravotních 
službách

Doporučujeme umístit tento dokument (popř. společně s rozhodnutím Krajské 
hygienické stanice o jeho schválení) na viditelné místo v provozovně optomet-
risty.

Pojistná smlouva na pojištění  
odpovědnosti související  
s poskytováním zdravotních služeb

Zákon o 
zdravotních 
službách

Doporučujeme mít kopii tohoto dokladu k dispozici v provozovně, popř. sídle 
optometristy.

Doklady o odborné způsobilosti 
optometristy

Zákon o 
zdravotních 
službách

Doporučujeme mít kopii těchto dokladů k dispozici v provozovně, popř. v sídle 
optometristy.

Ceník zdravotních služeb Zákon o 
zdravotních 
službách

Ceník zdravotních služeb, které nejsou hrazené z veřejného zdravotního  
pojištění, musí být umístěn na viditelném a pacientům přístupném místě. 

Seznam zdravotních služeb,  
ke kterým je třeba písemný  
souhlas pacienta

Zákon o 
zdravotních 
službách

V případě, že optometrista vyžaduje pro některé zákroky písemný informovaný 
souhlas pacientů, je povinen zpracovat seznam zdravotních služeb, u kterých 
vyžaduje písemný souhlas pacienta. Ten je povinen mít neustále k dispozici  
na provozovně. 

Dokumentace používaných ZP Zákon o ZP Optometrista je povinen vést dokumentaci o používaných ZP, u kterých musí být 
prováděna instruktáž, odborná údržba, a které jsou měřidlem a to po dobu 5 let. 

Prohlášení o shodě a označení CE  
u používaných ZP

Zákon o ZP Doporučujeme od distributora / dovozce / výrobce vyžádat prohlášení o shodě 
ke všem ZP, které optometrista používá při poskytování zdravotních služeb a tyto 
dokumenty mít k dispozici vždy na provozovně.

Návod k použití v českém jazyce Zákon o ZP Optometrista je povinen mít k dispozici návod k použití k používaným ZP  
v českém jazyce. Toto neplatí u ZP rizikové třídy I nebo IIa, u něhož výrobce  
stanovil, že jej není třeba pro bezpečné používání daného ZP

Údaje o měření teploty  
při skladování ZP

Zákon o ZP Jedná se o údaje o měření teploty při skladování ZP vč. záznamů o denních  
maximech a minimech těchto měření po dobu 5 let

Evidence úklidu Zákon o ZP Jedná se o evidenci dodržování postupů pro pravidelnou očistu, úklid,  
dezinfekci a udržování hygieny v prostorách určených pro skladování  
používaných ZP. Záznamy o kontrole dodržování postupů musí být viditelně 
umístěny v příslušných prostorách. Záznamy je poskytovatel zdravotních  
služeb povinen uchovávat po dobu 1 roku.

Doklady týkající se instruktáže ZP Zákon o ZP Optometrista je povinen vést a uchovávat informace o všech provedených 
instruktážích k používaným ZP po dobu 1 roku ode dne vyřazení ZP z používání. 
Povinnost instruktáže se vztahuje pouze na ZP rizikové třídy IIb nebo III a ZP,  
u něhož to stanovil výrobce

Doklady týkající se odborné údržby 
ZP 

Zákon o ZP Poskytovatel zdravotních služeb je povinen evidovat provedené odborné údržby 
ZP po dobu 1 roku ode dne vyřazení daného ZP z používání.

Protokol o přezkoušení  
bezpečnosti a funkčnosti  
opravného ZP

Zákon o ZP Pokud byla provedena oprava ZP, která zapříčinila změnu technických parametrů 
daného ZP, je osoba provádějící servis povinna zajistit přezkoušení bezpečnosti  
a funkčnosti ZP a pořídit o tom písemný protokol. Poskytovatel zdravotních 
služeb je povinen tento protokol uchovávat nejméně 1 rok ode dne vyřazení 
daného ZP z používání

Dokumentace o přijímání, dodání 
či vyskladnění ZP

Zákon o ZP Informace týkající se: identifikace ZP s uvedením čísla výrobní dávky, před 
kterým je uveden symbol „LOT“ nebo sériové číslo, pokud jsou výrobcem určeny, 
datum, do kterého lze ZP bezpečně použít, je-li výrobcem stanoveno, množství 
nebo počet přijímaného, dodávaného nebo vyskladňovaného ZP a identifikaci 
odběratelů Tato povinnost se primárně vztahuje na distributory a dodavatele ZP, 
poskytovatel zdravotních služeb je nicméně v přiměřené míře tuto evidenci vést 
též. 
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XIII. Seznam dokumentů k žádosti o udělení oprávnění 
          k poskytování zdravotních služeb
 

Dokument Žadatel:
Fyzická osoba 

Žadatel: 
Právnická osoba

Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravot-
ních služeb (formulář)

X X

Výpis z obchodního rejstříku (úředně ověřený) X

Výpis z rejstříku trestů (nesmí být starší než 90 dnů 
ke dni podání žádosti o udělení oprávnění  
k poskytování zdravotních služeb) – některým  
krajským úřadům však postačuje pouze vyplněná 
žádost o udělení oprávnění k poskytování  
zdravotních služeb

X Členové statutárního orgánu 
právnické osoby.

Doklady týkající se odborného zástupce: 
a) Doklad prokazující způsobilosti k samostatnému 
výkonu zdravotnického povolání (úředně ověřená 
kopie osvědčení k výkonu zdravotnického  
povolání optometristy bez odborného dohledu 
vč. kopie diplomu)
b) Výpis z rejstříku trestů (nesmí být starší než 90 
dnů ke dni podání žádosti o udělení oprávnění  
k poskytování zdravotních služeb) - některým  
krajským úřadům však postačuje pouze vyplněná 
žádost o udělení oprávnění k poskytování  
zdravotních služeb
c) Lékařský posudek (formulář)
d) Pracovní smlouva, dohoda o provedení práce  
či dohoda o provedení pracovní činnosti (je-li 
odborný zástupce členem statutárního orgánu 
právnické osoby, či manželem nebo registrovaným 
partnerem fyzické osoby, postačuje např. příkazní 
smlouva)
e) Prohlášení odborného zástupce (formulář)

Fyzická osoba má povinnost ustanovit odbor-
ného zástupce pouze v případě, že sama jako 
žadatel nesplňuje zákonné předpoklady pro 
poskytování zdravotních služeb. Pokud fyzická 
osoba neustanoví odborného zástupce, je po-
vinna předložit dokumenty uvedené v písm. a) 
a c) vztahující se k její osobě.

Právnická osoba musí ustanovit 
odborného zástupce vždy.

Prohlášení žadatele o splnění veškerých  
požadavků dle § 17 zákona o zdravotních službách 
(formulář)

X X

Doklad o možnosti užívat prostory  
zdravotnického zařízení (nájemní / podnájemní 
smlouva / výpis z katastru nemovitosti)

X X

Prohlášení žadatele o technickém a věcném  
vybavení prostor zdravotnického zařízení  
(formulář)  
vč. kolaudačního rozhodnutí

X X

Provozní řád a pravomocného rozhodnutí  
Hygienické stanice o jeho schválení

X X

Seznam zdravotnických pracovníků, kteří budou 
vykonávat zdravotnické povolání  
v pracovněprávním či obdobném vztahu  

X X

Smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu  
způsobenou při poskytování zdravotních služeb

Předložit do 15 dnů ode dne získání oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb.

Předložit do 15 dnů ode dne 
získání oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb

Správní poplatek 1 000 Kč X X
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Dokumenty, které jsou označeny jako „formulář“ naleznete na webových stránkách krajského úřadu, který je příslušný pro vydání oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb. 

Webové stránky krajských úřadů (odbory zdravotnictví) jsou uvedeny níže: 

Magistrát hl. m. Prahy
http://zdravotni.praha.eu/jnp/cz/odbor_zdravotnictvi_socialni_pece_a_prevence/index.html

Středočeský kraj
http://www.kr-stredocesky.cz/web/zdravotnictvi

Ústecký kraj
http://www.kr-ustecky.cz/zdravotnictvi.asp?p1=204375

Královéhradecký kraj
http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=1281

Karlovarský kraj
http://www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/cinnosti/Stranky/zdravotnictvi/zdravot.aspx

Zlínský kraj
https://www.kr-zlinsky.cz/zdravotnictvi-cl-13.html

Liberecký kraj
http://zdravotnictvi.kraj-lbc.cz/

Pardubický kraj
https://www.pardubickykraj.cz/odbor-zdravotnictvi

Olomoucký kraj
https://www.kr-olomoucky.cz/zdravotnictvi-cl-21.html

Moravskoslezský kraj
http://www.msk.cz/zdravotnictvi/index.html

Jihomoravský kraj
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=39392&TypeID=12

Kraj Vysočina
http://www.kr-vysocina.cz/zdravotnicky-portal.asp?p1=8984

Jihočeský kraj
http://www.kraj-jihocesky.cz/34/odbor_socialnich_veci_anbspzdravotnictvi.htm

Plzeňský kraj 
http://www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/zdravotnictvi

http://zdravotni.praha.eu/jnp/cz/odbor_zdravotnictvi_socialni_pece_a_prevence/index.html
http://www.kr-stredocesky.cz/web/zdravotnictvi
http://www.kr-ustecky.cz/zdravotnictvi.asp?p1=204375
http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=1281
http://www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/cinnosti/Stranky/zdravotnictvi/zdravot.aspx
https://www.kr-zlinsky.cz/zdravotnictvi-cl-13.html
http://zdravotnictvi.kraj-lbc.cz/
https://www.pardubickykraj.cz/odbor-zdravotnictvi
https://www.kr-olomoucky.cz/zdravotnictvi-cl-21.html
http://www.msk.cz/zdravotnictvi/index.html
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=39392&TypeID=12
http://www.kr-vysocina.cz/zdravotnicky-portal.asp?p1=8984
http://www.kraj-jihocesky.cz/34/odbor_socialnich_veci_anbspzdravotnictvi.htm
http://www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/zdravotnictvi
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