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VYHLÁŠKA

ze dne 3. září 2012

o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele
zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče

dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zá-
kona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmín-
kách jejich poskytování (zákon o zdravotních služ-
bách), k provedení § 11 odst. 7 zákona o zdravotních
službách:

§ 1

Požadavky na vybavení poskytovatele zdravot-
nické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické zá-
chranné služby a poskytovatele přepravy pacientů ne-
odkladné péče dopravními prostředky a požadavky na
technické a věcné vybavení, označení a barevné prove-
dení těchto dopravních prostředků jsou stanoveny
v příloze k této vyhlášce.

§ 2

(1) Požadavky na označení a barevné provedení
dopravních prostředků podle této vyhlášky se nevzta-
hují na dopravní prostředky ozbrojených sil a Vězeňské
služby České republiky (dále jen „Vězeňská služba“).

(2) Požadavky na barevné provedení dopravních
prostředků podle této vyhlášky se dále nevztahují na
dopravní prostředky vyrobené do 31. prosince 2013.

§ 3

(1) Požadavky na vybavení poskytovatele zdra-
votnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické
záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů

neodkladné péče dopravními prostředky a požadavky
na technické a věcné vybavení a označení těchto do-
pravních prostředků podle této vyhlášky musí být
splněny do 1. dubna 2013, není-li dále stanoveno jinak.

(2) Vybavení poskytovatele zdravotnické do-
pravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné
služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné
péče dopravními prostředky a technické a věcné vyba-
vení a označení těchto dopravních prostředků podle
vyhlášky č. 221/2010 Sb., o požadavcích na věcné
a technické vybavení zdravotnických zařízení a o změně
vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 51/1995 Sb., kte-
rou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravot-
nictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických
a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických za-
řízení, a mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví Čes-
ké republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné
službě (vyhláška o požadavcích na věcné a technické
vybavení zdravotnických zařízení), ve znění vyhlášky
č. 234/2011 Sb., se považuje do 1. dubna 2013 za vy-
bavení dopravními prostředky a za technické a věcné
vybavení a označení dopravních prostředků podle této
vyhlášky.

§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy-
hlášení.

Ministr:

doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.
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Příloha k vyhlášce č. 296/2012 Sb.
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