
 

Spojená akreditační komise, o.p.s., Nad Panenskou 4/164, Praha 6, IČO: 28488946 
www.sakcr.cz 
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Pravidla hodnocení standardů při akreditačním šetření 
 

 
1. Při akreditačním šetření hodnotí členové hodnotitelského týmu (dále 

jen "auditoři") zápisem do hodnotící aplikace jednotlivé indikátory 

standardů podle stupnice takto:  
a. Splněn   10 bodů; 

b. Částečně splněn   5 bodů; 
c. Nesplněn    0 bodů. 

2. Pro každý standard se vypočítá průměr bodů z jednotlivých 

hodnocených indikátorů ukazatelů kvality a bezpečí (neaplikovatelné 
indikátory se do výpočtu nezahrnují) a výsledek se zaokrouhlí na celé 
číslo směrem dolů.  

3. Výsledné hodnocení každého standardu je: 
a. Průměr 7 a více  standard splněn; 

b. Průměr 5-7   standard splněn částečně; 
c. Průměr méně než 5  standard nesplněn. 

4. Pro každou kapitolu standardů se vypočítá průměr z hodnocení 

každého hodnoceného standardu v dané kapitole (neaplikovatelné 
standardy se do výpočtu nezahrnují) a výsledek se vyjádří v procentech 

maxima. 
5. Po celou sadu standardů se vypočítá průměr z hodnocení každého 

hodnoceného standardu v publikaci (neaplikovatelné standardy se do 

výpočtu nezahrnují) a výsledek se vyjádří v procentech maxima. 
6. Pro výrok „akreditováno“ musí být splněny všechny tři následující 

podmínky, všechny ostatní případy vedou k výroku hodnotící aplikace 

„neakreditováno“: 
a. Každý standard (dle odst. 2) je alespoň částečně splněn (hodnota 

5 a více, respektive 50% maxima a více); 
b. Každá kapitola (dle odst. 4) je splněna alespoň na 70% maxima; 
c. Celá sada standardů (dle odst. 5) je splněna alespoň na 80% 

maxima. 
 
 

Pravidla pro posouzení hodnotících standardů Vyhlášky MZ ČR č. 
102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče při 

akreditačním šetření 
 

Součástí hodnocení splnění akreditačních standardů je rovněž hodnocení 

požadavků na kvalitu a bezpečí dle vyhlášky č. 102/2012 Sb., o hodnocení 



 
Revize: 00 

 

S-01 Pravidla udělování akreditace a certifikátu 
kvality a bezpečí – příloha 1 

Strana: 2/2 

 

Spojená akreditační komise, o.p.s., Nad Panenskou 4/164, Praha 6, IČO: 28488946 
www.sakcr.cz 

 

 

kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče (dále též „vyhláška“). Hodnotící 
postupy v rámci celého akreditačního šetření uvedené v příslušné směrnici 

zaručují, že všechny minimální standardy a jejich ukazatele dle vyhlášky 
jsou splněny. Toto vyjádření je součástí výstupu hodnocení akreditačního 
šetření – „Zprávy o akreditačním šetření“.  
 
Vzhledem k tomu, že rozsah akreditačních standardů převyšuje svými 

požadavky rozsah minimálních standardů uvedených ve vyhlášce, odpovídá 
úroveň poskytovaných služeb  z hlediska kvality a bezpečí požadavkům § 
105 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a hodnotícím 

standardům vyhlášky. 
 


