Téma: Úhrada vyšetření a odběrů krve pro Policii ČR
Zdroj: Tempus Medicorum č. 10/2012, Mgr. Daniel Valášek, právní kancelář ČLK
Policie ČR požaduje od ZZS provést odborná vyšetření (u osob, které jsou povinny se
takovému vyšetření podrobit), jejichž obsahem je odběr biologického materiálu a následné
vyšetření zjišťující obsah alkoholu nebo návykové látky. Je ZZS povinna tato vyšetření
poskytnout a pokud ano, kdo uhradí náklady za provedené zdravotní výkony?
Stanovisko:
Povinnost poskytovatele zdravotních služeb provést odběr biologického materiálu a následně
odborné lékařské vyšetření zjišťující obsah alkoholu nebo jiné návykové látky u osoby, která
je povinna se tomuto vyšetření podrobit, vyplývá z ust. § 16 odst. 5 a 6 zák. č. 379/2005 Sb., o
opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými
návykovými látkami, v platném znění. Osoby, které jsou povinny se tomuto vyšetření
podrobit, jsou vymezeny v ust. § 16 odst. 2 a 3 tohoto zákona takto: Orientačnímu vyšetření a
odbornému lékařskému vyšetření zjišťujícímu obsah alkoholu nebo jiné návykové látky je
povinna se podrobit osoba, u níž se lze důvodně domnívat, že vykonává činnosti, při níž by
mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo dalších osob nebo poškodit majetek pod vlivem
alkoholu nebo jiné návykové látky, a dále osoba, u které je důvodné podezření, že přivodila
jinému újmu na zdraví v souvislosti s požitím alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky.
Ze stanoviska Nejvyššího soudu ČR vyplývá, že vyšetřovaný pacient je povinen
zdravotnickému zařízení uhradit náklady vyšetření biologického materiálu, vyšetření, ošetření
a případně i pobytu na záchytné stanici, pokud se vyšetřením prokáže přítomnost alkoholu
nebo návykové látky. V tomto případě nemůže zdravotnické zařízení úhradu nákladů
požadovat od Policie ČR. Naopak, pokud se vyšetřením biologického materiálu neprokáže
přítomnost alkoholu nebo návykové látky, hradí náklady tohoto vyšetření ten, kdo vyšetření
požaduje - tedy Policie ČR (ale může to být i obecní policie, zaměstnavatel, Český úřad
bezpečnosti práce apod.).
Celý článek k uvedenému tématu je na http://www.lkcr.cz/doc/tempus_file/tm_10_12_web75.pdf
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