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ROZHODNUTÍ 
hejtmana Libereckého kraje 

o koordinaci poskytování zdravotních služeb, provádění opatření k ochraně veřejného zdraví 

 

 

Podle ust. § 14 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, (dále jen „krizový zákon“), v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR 

dne 12. 3. 2020 za použití zmocnění ad. § 14 odst. 6) zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně 

některých zákonů (krizový zákon), v platném znění, doporučuje následující opatření směřující ke koordinaci 

poskytování zdravotních služeb, provádění opatření k ochraně veřejného zdraví:  

 

1. S účinností od 17. března 2020 do odvolání zrušit neakutní, tedy odkladnou péči ve všech nemocnicích, 

v ambulancích lékařů první linie (praktičtí lékaři pro dospělé a pro děti, zubní lékaři, gynekologové), 

v ordinacích ambulantních specialistů (kardiolog, kožní, chirurgie…), včetně ambulancí nelékařských 

profesí, jako jsou fyzioterapeuté, kliničtí psychologové apod. Akutní ambulantní i hospitalizační péče 

zůstává zachována. 

2. Zubní lékaři, aby v případě, kdy budou vybaveni respirátory, zajistili ošetření především akutních bolestí 

pacientů. 

3. Poskytovatele zdravotních služeb, aby sami posoudili stupeň odkladné péče u svých pacientů a dle toho 

upravili režim fungování svých ordinací.  Dále nařizuji, aby poskytovatelé zdravotních služeb byli plně 

k dispozici svým pacientům pro konzultování zdravotního stavu, a to především telefonicky, mailem, SMS, 

ev. jiným distančním způsobem.  

4. V případě nepřítomnosti poskytovatele lékařských oborů (např. dobrovolná či nařízená karanténa) zajistit, 

aby tento měl sjednán pro akutní péči odsouhlasený zástup jiným poskytovatelem a o určeném zástupu 

vhodným způsobem informoval své pacienty. 

5. Poskytovatelům zdravotní péče v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a 

dorost vydávat rozhodnutí o karanténě podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o 

změně některých souvisejících zákonů, poučit vhodným způsobem pacienta o pravidlech domácí 
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karantény ve smyslu Doporučení Státního zdravotního ústavu a provést o tom záznam do zdravotnické 

dokumentace. 

 

 

Odůvodnění 

Výše uvedené koordinační rozhodnutí hejtmana je vydáno z důvodu naléhavého obecného zájmu neodkladného 

odvrácení nebezpečí ohrožení životů, zdraví a majetku obyvatel žijících v území Libereckého kraje v souvislosti 

s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky a nemožnosti tuto 

činnost zajistit smluvně, neboť hrozí nebezpečí z prodlení. 

 

 

Poučení 

Proti tomuto koordinačnímu rozhodnutí nelze podat odvolání.  

 

 

Martin Půta  

 

hejtman 
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