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Kvalifikační předpoklady pro práci na 
operačních sálech určuje ?
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A) Zákon 95/2004 Sb. v platném znění- o podmínkách získávání a 
uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu 
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta 

B) Zákon 96/2004 Sb. v platném znění- o podmínkách získávání a 
uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání 
a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče 

C) Zákon 372/2011 Sb. v platném znění o zdravotních službách a 
podmínkách jejich poskytování



Existuje právní předpis, který určuje požadovaný 
počet personálu na operačních sálech
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• Vyhláška 99/2012 Sb. o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

• Část I odstavec 14

• Personální zabezpečení zdravotní péče na operačním sále při výkonech prováděných v celkové nebo regionální anestezii, 
analgosedaci nebo monitorované anesteziologické péči je následující

• a) anesteziolog,

• b) 2 lékaři, z toho jeden se specializovanou způsobilostí, zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v 
příslušném oboru, ve kterém je poskytována péče pacientovi; při výkonech malého rozsahu, například vybraných laparoskopických
výkonech, lékař se specializovanou způsobilostí, zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v 
příslušném oboru,

• c) sestra pro perioperační péči způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu; sestra pro perioperační péči způsobilá k 
výkonu povolání bez odborného dohledu nebo porodní asistentka pro perioperační péči způsobilá k výkonu povolání bez 
odborného dohledu, pokud jsou prováděny výkony v gynekologii,

• d) sestra pro intenzivní péči způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu; sestra pro intenzivní péči způsobilá k výkonu 
povolání bez odborného dohledu nebo porodní asistentka pro intenzivní péči způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu,
pokud jsou prováděny výkony v gynekologii a

• e) všeobecná sestra.

• Zabezpečení zdravotnickými pracovníky a jinými odbornými pracovníky nad rámec stanovených požadavků závisí na spektru 
prováděných výkonů.



Na každém sále jsou dále vždy

• a) 2 lékaři ……….

• b) sestra pro perioperační péči bez dohledu; při provádění operačních 
výkonů v gynekologii a porodnictví sestra pro perioperační péči bez 
dohledu nebo porodní asistentka pro perioperační péči bez dohledu a

• c) všeobecná sestra.

• Zabezpečení zdravotnickými pracovníky a jinými odbornými 
pracovníky nad rámec stanovených požadavků závisí na spektru 
prováděných výkonů



• Pokud je ve zdravotnickém zařízení v komplexu více operačních sálů, 
na nichž jsou současně prováděny výkony v celkové nebo regionální 
anestezii, analgosedaci nebo monitorované anesteziologické péči, 
může být péče vždy na dvou sálech zajištěna

• a) anesteziologem,

• b) lékařem s odbornou způsobilostí s certifikátem14) a

• c) sestrou pro intenzivní péči bez dohledu; pokud jsou prováděny 
operační výkony v gynekologii a porodnictví, sestrou pro intenzivní 
péči bez dohledu nebo porodní asistentkou pro intenzivní péči.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-99


Může zaměstnavatel nařídit práci přesčas 
bez souhlasu zaměstnance

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.



• HLAVA V

• PRÁCE PŘESČAS

• § 93

• (1) Práci přesčas je možné konat jen výjimečně.

• (2) Práci přesčas může zaměstnavatel zaměstnanci nařídit jen z 
vážných provozních důvodů, a to i na dobu nepřetržitého odpočinku 
mezi dvěma směnami, popřípadě za podmínek uvedených v § 91 odst. 
2 až 4 i na dny pracovního klidu. Nařízená práce přesčas nesmí u 
zaměstnance činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 
hodin v kalendářním roce.



Převedení na jinou práci bez souhlasu 
zaměstnance
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Zákoník práce §41 Převedení na jinou práci

• (4) Zaměstnavatel může převést zaměstnance i bez jeho souhlasu na 
dobu nezbytné potřeby na jinou práci, než byla sjednána, jestliže to je 
třeba k odvrácení mimořádné události, živelní události nebo jiné 
hrozící nehody nebo k zmírnění jejich bezprostředních následků, a to 
na nezbytně nutnou dobu.



Zaměstnavatel je povinen poskytnout 
přestávku 
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• HLAVA III

• PŘESTÁVKA V PRÁCI A BEZPEČNOSTNÍ PŘESTÁVKA

• § 88

• (1) Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité 
práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut; mladistvému 
zaměstnanci musí být tato přestávka poskytnuta nejdéle po 4,5 hodinách nepřetržité 
práce. Jde-li o práce, které nemohou být přerušeny, musí být zaměstnanci i bez přerušení 
provozu nebo práce zajištěna přiměřená doba na oddech a jídlo; tato doba se započítává 
do pracovní doby. Mladistvému zaměstnanci musí vždy být poskytnuta přestávka na jídlo 
a oddech podle věty první.

• (2) Byla-li přestávka v práci na jídlo a oddech rozdělena, musí alespoň jedna její část činit 
nejméně 15 minut.

• (3) Přestávky v práci na jídlo a oddech se neposkytují na začátku a konci pracovní doby.

• (4) Poskytnuté přestávky v práci na jídlo a oddech se nezapočítávají do pracovní doby.



Může perioperační sestra aplikovat léčivé 
přípravky do krevního oběhu
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Vyhláška 55/2011 Sb. §4

• (3) Všeobecná sestra může vykonávat bez odborného dohledu na 
základě indikace lékaře …………………………. může 

• a) zavádět periferní žilní katetry pacientům starším 3 let, 

• b) podávat léčivé přípravky10) s výjimkou radiofarmak, nejde-li o 
nitrožilní injekce nebo infuze u dětí do 3 let věku, pokud není dále 
uvedeno jinak, 



Je perioperační péče považována za vysoce 
specializovanou
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Vyhláška 55/2011 Sb. §2

• b) specializovanou ošetřovatelskou péčí ošetřovatelská péče poskytovaná pacientům, 
kterým jejich zdravotní stav nebo léčebný a diagnostický postup výrazně omezuje běžné 
aktivity denního života, jejichž riziko narušení základních životních funkcí nebo jejich 
selhání je reálné, nebo kteří mají patologické změny psychického stavu, jež nevyžadují 
stálý dozor nebo použití omezujících prostředků z důvodu ohrožení života nebo zdraví 
pacienta nebo jeho okolí; za specializovanou ošetřovatelskou péči se považuje také péče 
poskytovaná pacientům se závažnými poruchami imunity a pacientům v terminálním 
(konečném) stavu chronického onemocnění, kde se nepředpokládá resuscitace, 

• c) vysoce specializovanou ošetřovatelskou péčí ošetřovatelská péče poskytovaná 
pacientům, u kterých dochází k selhání základních životních funkcí nebo bezprostředně 
toto selhání hrozí nebo kteří mají patologické změny psychického stavu, jež vyžadují stálý 
dozor nebo použití omezujících prostředků z důvodu ohrožení života nebo zdraví pacienta 
nebo jeho okolí, 

•



Může všeobecná sestra získat zvláštní odbornou 
způsobilost pro práci na operačních sálech
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• § 61

• (1) Absolvováním certifikovaného kurzu zdravotničtí pracovníci nebo 
jiní odborní pracovníci získávají zvláštní odbornou způsobilost pro 
úzce vymezené zdravotnické činnosti, které prohlubují získanou 
odbornou nebo specializovanou způsobilost. Certifikovaným kurzem 
nelze nahradit získání odborné nebo specializované způsobilosti k 
výkonu zdravotnického povolání. Zdravotnický pracovník, který nemá 
specializovanou způsobilost v příslušném oboru specializačního 
vzdělávání, může vykonávat pouze jednotlivé činnosti zdravotnického 
pracovníka se specializovanou způsobilostí, ke kterým získal zvláštní 
odbornou způsobilost absolvováním certifikovaného kurzu.



Ztrácí se odborná způsobilost při přerušení 
výkonu povolání
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Zákon96/2004 Sb. §4

• (1) Získaná odborná, specializovaná nebo zvláštní odborná způsobilost 
k výkonu povolání zdravotnického pracovníka a odborná způsobilost k 
výkonu povolání jiného odborného pracovníka zůstává přerušením 
výkonu povolání nedotčena.



Má všeobecná sestra rozdílné kompetence dle druhu 
kvalifikačního vzdělání (maturita, Dis, Bc. )
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Zákon 96/2004 Sb. §5
• (1) Odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry se získává absolvováním

• a) nejméně tříletého akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu všeobecných sester,

• b) nejméně tříletého studia v oboru diplomovaná všeobecná sestra na vyšších zdravotnických školách,

• c) studia v oboru diplomovaná všeobecná sestra na vyšší zdravotnické škole v délce nejméně jeden rok, jde-li o zdravotnického 
pracovníka, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání praktické sestry, zdravotnického záchranáře, porodní asistentky 
nebo dětské sestry podle § 5a odst. 1 písm. a) nebo b), byl-li přijat do vyššího než prvního ročníku vzdělávání,

• d) vysokoškolského studia ve studijních programech a studijních oborech psychologie - péče o nemocné, pedagogika -
ošetřovatelství, pedagogika - péče o nemocné, péče o nemocné nebo učitelství odborných předmětů pro střední zdravotnické 
školy, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději v akademickém roce 2003/2004,

• e) tříletého studia v oboru diplomovaná dětská sestra nebo diplomovaná sestra pro psychiatrii na vyšších zdravotnických školách,
pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004,

• f) studijního oboru všeobecná sestra na střední zdravotnické škole, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve 
školním roce 2003/2004,

• g) studijního oboru zdravotní sestra, dětská sestra, sestra pro psychiatrii, sestra pro intenzivní péči, ženská sestra nebo porodní 
asistentka na střední zdravotnické škole, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 1996/1997, 
nebo

• h) tříletého studia v oboru diplomovaná porodní asistentka na vyšších zdravotnických školách, pokud bylo studium prvního ročníku
zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004.


