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Vybraná stanoviska MZ k aplikaci zdravotnických zákonů a prováděcích předpisů  
v rámci metodického vedení KÚ 

 
V tomto materiálu jsou uvedena stanoviska ministerstva zdravotnictví k dotazům pracovníků 
krajských úřadů v oblasti výkonu přenesené působnosti na úseku zdravotnictví. Jedná se o 
stanoviska k dotazům z roku 2014 a I.Q. 2015, které se nejčastěji opakují. Dotazy jsou 
anonymizované, zjednodušené, jinak neupravené. Odpovědi jsou pak koncipovány pokud 
možno obecně tak, aby mohly být využity v širším kontextu dané problematiky. Přesto 
doporučujeme vždy zvážit aplikaci stanoviska vzhledem ke specifikům jednotlivých případů. 
Zároveň ministerstvo upozorňuje, že není oprávněno v konkrétních případech k výkladu 
právních předpisů, proto je nutno stanoviska vnímat jako nástroj ke sjednocení výkonu 
správy v přenesené působnosti a předcházení nesprávné správní praxe na KÚ.  
 
 
I. OPRÁVNĚNÍ PODLE § 16 ODST. 2  
 
1. – OPRÁVNĚNÍ PODLE § 16 ODST. 2 – ZDRAVOTNÍ PÉČE V OBORU ARIM 

DOTAZ: 
Na krajský úřad se obrátila lékařka s žádostí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb ambulantní péče, jednodenní péče a lůžkové péče v oboru anesteziologie, aby mohla 
pracovat v nemocnici. K této žádosti přiložila příkazní smlouvu, z které ale vyplývá, že bude 
pracovat v nemocnici za hodinovou odměnu, bude vykonávat činnosti v oboru na účet a 
jménem nemocnice, činnosti v oboru ARO na oddělení, v ordinaci, operačních sálech a 
zajistí nepřetržitou péči o pacienty. Výkony bude vykazovat nemocnice. Statistické údaje 
budou vykázány nemocnicí. Nemocnice bude hradit lékařce sjednanou odměnu v hodinové 
výši. Lékařka k žádosti doložila doklad o specializaci a výše citovanou Příkazní smlouvu.  
V kraji je uděleno oprávnění dle § 16 odst. 2 zák. o zdravotních službách několika zařízením. 
Všichni pracují na základě nájemní služby nebo pracují ve vlastních ordinacích společně s 
jinou odborností (plastická chirurgie, reprodukční centra atd.). Vydávat oprávnění pouze na 
základě příkazní smlouvy podle § 16 odst. 2 „baťůžkářům“ je pro KÚ nová věc. Obává se, že 
se jedná o tzv. „švarcsystém“, kdy faktický pracovněprávní vztah je zastřen jinou smlouvou. 
Navíc má KÚza to, že poskytovatel zdravotních služeb, který nevykazuje poskytování 
zdravotních služeb vlastní osobou ÚZISu, není poskytovatelem a není možné mu vydat 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb.  
 
ODPOVĚĎ: 
Při rozhodování o oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve zdravotnickém zařízení 
jiného poskytovatele podle § 16 odst. 2 zákona o zdravotních službách správní orgán 
posuzuje: 

a) předložené doklady o způsobilosti k samostatnému výkonu zdravotnického povolání 
            a doklady uvedené v § 18 odst. 1 písmenu a) bodech 2, 11 a 12,   

b) obsah smlouvy žadatele s poskytovatelem, který provozuje zdravotnické zařízení,  
v němž bude žadatel zdravotní služby poskytovat,  a to pouze z hlediska, zda 
opravňuje žadatele využívat technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení a 
personální zabezpečení zdravotních služeb tohoto poskytovatele k poskytování 
zdravotních služeb.  

Smlouvou musí být zajištěno, nebo ze smlouvy musí vyplývat splnění všech požadavků na 
technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení a personální zabezpečení zdravotních 
služeb, které hodlá žadatel poskytovat. Správní orgán ani ministerstvo zdravotnictví není 
příslušným orgánem pro posuzování, zda určitá činnost nenaplňuje definici "švarcsystému". 
Neposuzujeme kvalitu smlouvy, či vhodnost úpravy vztahů mezi “batůžkářem” a 
poskytovatelem příkazní smlouvou.  Ze smlouvy vyplývá, že požadavek uvedený ad b) je 
splněn. Pokud jsou splněny i požadavky uvedené pod bodem a), není důvod oprávnění 
nevydat. 
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Na okraj upozorňujeme, že žadatelka nebude poskytovat lůžkovou ani jednodenní péči a 
pokud nemá svou ambulanci, tak ani péči ambulantní, ale bude poskytovat zdravotní služby 
ve zdravotnickém zařízení provozovaném jiným poskytovatelem podle § 16 odst. 2 zákona o 
zdravotních službách. 
 

2. – OPRÁVNĚNÍ PODLE § 16 ODST. 2 – ZDRAVOTNÍ PÉČE V OBORU ARIM  

DOTAZ navazující na dotaz č. 1 
KÚ se znovu obrací v níže uvedené záležitosti, týkající se poskytování zdravotních služeb 
podle § 16 odst. 2) zákona o ZS. Souhlasí se stanoviskem MZ ohledně obecných podmínek 
stanovených zákonem. Má však jednu výhradu či nejasnost, týkající se konkrétního 
ustanovení předložené příkazní smlouvy (přestože smlouva, jak píšete, splňuje požadavky 
ad b) Vaší odpovědi). 
Zákon o zdravotních službách předpokládá poskytování zdravotních služeb k tomu 
oprávněným poskytovatelem v souladu s oprávněním vydaným krajským úřadem, ať jde o 
fyzickou osobu (§ 16 odst. 1), právnickou osobu (§16 odst. 3) a nebo fyzickou osobu 
poskytující zdravotní služby ve ZZ (§ 16 odst. 2) jiného poskytovatele. Všem těmto 3 typům 
poskytování ZS jsou zákonem dány při poskytování zdravotních služeb stejné povinnosti a 
předpokládá se „srovnatelné“ chování v obdobných situacích podle zákona. 
Předložená příkazní smlouva (viz příloha) k žádosti o vydání oprávnění podle § 16 odst. 2) 
zákona o ZS však v předmětu smlouvy uvádí, předmětem smlouvy je „výkon činností“ 
žadatele o vydání oprávnění v oboru ARO, na účet a jménem poskytovatele zdravotních 
služeb (který zabezpečuje prostory s odpovídajícím věcným a technickým vybavením).  
Žadatel tedy nebude poskytovat zdravotní služby podle zákona o ZS, ale dle smlouvy bude 
vykonávat de facto činnosti zdravotnického pracovníka ve zdravotnickém zařízení 
poskytovatele ZS. Žadatel tedy nebude v roli poskytovatele zdravotních služeb: 
- nebude pravděpodobně schopen vymezit provozní a ordinační dobu - § 45 odst. 2. písm. c) 
zákona / ve smlouvě odkazuji na čl. II odst. 1-2, 
- žadatel nebude pravděpodobně vést svým jménem zdravotnickou dokumentaci - § 53 
zákona / ve smlouvě odkazuji na čl. II odst. 3 a čl. I. odst. 1/  a tedy ani nenaplní povinnosti 
dle § 45 odst. 2. písm. m) a n).  
Zákon umožňuje poskytovat zdravotní služby ve ZZ jiného poskytovatele, avšak vlastním 
jménem na vlastní účet. KÚ odkazuje v tom na důvodovou zprávu k zákonu cit.: „K § 16 - 
Zákon stanoví podmínky pro udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, které jsou 
kladeny na fyzickou nebo právnickou osobu. Tyto podmínky se vztahují k osobě 
poskytovatele zdravotních služeb (v případě státu, obcí a krajů se vztahují k té organizační 
složce, jejímž prostřednictvím budou zdravotní služby poskytovány) a dále zahrnují další 
požadavky, např. na věcné a technické vybavení zdravotnického zařízení, na personální 
zajištění poskytovaných zdravotních služeb, hygienické požadavky a další. Pokud jsou 
splněny zákonem stanovené podmínky, je na udělení oprávnění právní nárok.  Zákon 
stanoví nově možnost poskytovat zdravotní služby fyzickou osobou na základě vlastního 
oprávnění, aniž aby tato osoba musela mít své vlastní zdravotnické zařízení. Krajský úřad 
bude po splnění všech zákonem stanovených podmínek vydávat i těmto osobám oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb. Tento postup umožní poskytovat zdravotní služby na více 
místech a zlepší tak dostupnost zdravotních služeb a současně efektivnější využití 
personálních i přístrojových kapacit. Jeden poskytovatel může mít více míst poskytování 
zdravotních služeb - více zdravotnických zařízení.“ 
V obou anesteziologie a resuscitace si KÚ dovede představit, že lékař žádající o oprávnění 
dle § 16 odst. 2 bude poskytovat zdravotní služby ambulantní formou např. v ordinaci léčby 
bolesti (má ordinační hodiny, má své vlastní pacienty, vede zdravotnickou dokumentaci, 
vykazuje do NZIS). 
V daném případě však nemá ordinační hodiny (pracuje de facto jako zaměstnanec na 
příkazní smlouvu), nemá své pacienty a nevede o nich dokumentaci (činnost provádí 
jménem jiného poskytovatele ZS, který vykazuje NZIS). 
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KÚ sděluje, že vydáním tohoto oprávnění by pravděpodobně zcela popřel ducha zákona, 
neboť by jej vydal osobě, která zdravotní služby nebude poskytovat jako poskytovatel ale 
jako zdravotnický pracovník (viz § 49 odst. 1 zákona o ZS). Domnívá se, v návaznosti na 
upozornění MZ v závěru, kdy MZ upozorňuje, „že žadatelka nebude poskytovat lůžkovou ani 
jednodenní péči a pokud nemá svou ambulanci, tak ani péči ambulantní, ale bude poskytovat 
zdravotní služby ve zdravotnickém zařízení provozovaném jiným poskytovatelem podle § 16 
odst. 2 zákona o zdravotních službách“ že i v případě, kdy budou poskytovány zdravotní 
služby ve zdravotnickém zařízení provozovaném jiným poskytovatelem podle § 16 odst. 2 
zákona o zdravotních službách, je třeba v souladu se zákonem definovat exaktně formu, 
obory popř. druh zdravotní péče (dle § 19 odst. 1 zákona o ZS), přičemž v daném případě 
jsou k dispozici pouze 4 formy (viz § 69 zákona o ZS), z nichž ani jedna nebude samostatně 
a jménem žadatele o vydání oprávnění podle § 16 odst. 2 zákona o ZS poskytována 
(zdravotní služby jsou poskytovány jménem Krajské zdravotní, a.s., tedy na jejich 
oprávnění). 
KÚ se tedy domnívá, že mu nezbývá nic jiného, než správní řízení o vydání oprávnění 
usnesením zastavit s odkazem na § 66 odst. 1 písm. b) nebo g) správního řádu, neboť obsah 
žádosti evidentně nevede poskytování zdravotních služeb dle § 2 zákona o ZS, spíše 
přesvědčuje o plnění povinností zdravotnického pracovníka dle § 49 zákona o ZS. 
 
ODPOVĚĎ: 
Dne 19. 5. 2014 jsme Vám zaslali stanovisko týkající se poskytování zdravotních služeb 
podle ustanovení § 16 odst. 2) výše uvedeného zákona. Jde o právně nezávazné stanovisko 
našeho odboru konzultované s právním odborem Ministerstva zdravotnictví ČR. 
Pokud však v konkrétní věci dospěl správní orgán k názoru, že “krajskému úřadu nezbývá 
nic jiného, než správní řízení o vydání oprávnění usnesením zastavit s odkazem na § 66 
odst. 1 písm. b) nebo g) správního řádu, neboť obsah žádosti evidentně nevede poskytování 
zdravotních služeb dle § 2 zákona o ZS, spíše přesvědčuje o plnění povinností 
zdravotnického pracovníka dle § 49 zákona o ZS”, nezbývá než rozhodnout dle svého 
právního názoru a tento vtělit do příslušného správního rozhodnutí. Ministerstvo pak věc 
posoudí v rámci případného odvolacího řízení.  
 
 
3. – OPRÁVNĚNÍ PODLE § 16 ODST. 2 – ZDRAVOTNÍ PÉČE V OBORU ARIM 

DOTAZ: 
KÚ se táže, zda je možné za předpokladu, že budou splněny všechny podmínky zákona č. 
372/2011 Sb., aby: 
1. poskytovatel - fyzická osoba poskytoval ústavní pohotovostní službu  dle  § 16 odst. 2 
zákona č. 372/2011 Sb. na lůžkovém oddělení (v našem případě v oboru anesteziologie a 
intenzivní medicína)? 
2. a dále o jakou formu zdravotní péče se jedná, je-li zdravotní péče poskytována 
poskytovatelem (OSVČ) u jiného poskytovatele v oboru anesteziologie a intenzivní medicína 
pouze na operačním sále? 
 
ODPOVĚĎ: 
Pokud poskytovatel – fyzická osoba splňuje všechny předpoklady a požadavky k 
poskytování zdravotních služeb pouze ve zdravotnickém zařízení provozovaném jiným 
poskytovatelem podle § 16 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 
podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, není důvod, proč by nemohla 
poskytovat služby v oboru anesteziologie a intenzivní medicína na lůžkovém oddělení jiného 
poskytovatele i v pracovních dnech v době od 16.00 hodin do 7.00 hodin následujícího dne a 
dále v sobotu, v neděli a ve svátek. 
K Vašemu druhému dotazu, o jakou formu zdravotní péče se jedná, je-li zdravotní péče 
poskytována poskytovatelem (OSVČ) u jiného poskytovatele v oboru anesteziologie a 
intenzivní medicína pouze na operačním sále sděluji, že se jedná o specifickou úpravu. 
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Poskytovatel v oboru anesteziologie a intenzivní medicína, který poskytuje služby v zařízení 
jiného poskytovatele, neposkytuje ani péči ambulantní ani lůžkovou, ale „poskytuje zdravotní 
služby v lůžkovém zařízení provozovaném jiným poskytovatelem“ podle § 16 odst. 2 zákona 
o zdravotních službách. 
 

4. – OPRÁVNĚNÍ PODLE § 16 ODST. 2 – PRÁVNICKÁ OSOBA 
 
DOTAZ: 
KÚ se dotazuje, zda může být uděleno oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle § 16 
odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb. (tedy pouze u jiného poskytovatele) právnické osobě, když § 
16 odst. 2) uvádí pouze osobu fyzickou a žádá o vysvětlení, neboť je zde reálná možnost, že 
bude na KÚ podána žádost poskytovatele, právnické osoby, o udělení oprávnění právě dle § 
16 odst. 2) a KÚ si není jist, zda by nevydání oprávnění, při splnění všech ostatních 
podmínek uvedených v § 16 odst. 2), nebylo nerovným přístupem a bráněním v podnikání. 
 
ODPOVĚĎ: 
Poskytování zdravotních služeb podle § 16 odst. 2 zákona o zdravotních službách, je 
specifickým způsobem poskytování služeb fyzickými osobami, které nemají vlastní 
zdravotnické zařízení, resp. vlastní zdravotnické zařízení, ve kterém by poskytovali zdravotní 
péči v daném oboru či formě, a poskytují své služby ve zdravotnických zařízeních jiných 
poskytovatelů, která splňují veškeré požadavky na technické a věcné vybavení a personální 
zabezpečení poskytovaných služeb. Pro potřeby oprávnění má fyzická osoba – žadatel, 
pouze smlouvu s jiným poskytovatelem, která ho opravňuje poskytovat služby ve 
zdravotnickém zařízení tohoto jiného poskytovatele a k tomu využívat jeho technické a věcné 
vybavení a personální zabezpečení. 
Zákon o zdravotních službách zcela jednoznačně přiznává možnost poskytovat zdravotní 
služby tímto způsobem pouze fyzickým osobám, které jsou způsobilé k samostatnému 
výkonu zdravotnického povolání v oboru zdravotní péče, kterou chtějí poskytovat jako 
zdravotní službu a jsou členem komory a splňují podmínky uvedené v § 16 odstavci 1 písm. 
a) až d) a l), jsou oprávněny užívat k poskytování zdravotních služeb zdravotnické zařízení 
užívané jiným poskytovatelem, které splňuje požadavky na technické a věcné vybavení a 
jsou splněny podmínky uvedené v § 16 odstavci 1 písm. g) až k). 
Pokud chtějí právnické osoby, poskytovat zdravotní péči ve zdravotnickém zařízení jiného 
poskytovatele, lze toto pouze za předpokladu, že budou mít např. nájemní smlouvu a bude 
jim uděleno oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Zdravotnické zařízení jiného 
poskytovatele mají pak tyto právnické osoby v oprávnění uvedeno jako místo nebo jedno z 
míst poskytování zdravotní péče. V žádném případě nejde o poskytování služeb podle § 16 
odst. 2 zákona. 
 
 
5. – VŠEOBECNÁ SESTRA SE SPECIALIZOVANOU PŮSOBNOSTÍ 
 
DOTAZ: 
Na zdejší krajský úřad se obrátila všeobecná sestra s uvedenou specializací, která hodlá 
poskytovat zdravotní služby formou tzv. baťůžkáře (na své IČO), a to provádění činností při 
anestézii při plastických operacích. Docházela by na jednotlivá pracoviště plastické chirurgie, 
kde by měla k dispozici i příslušné věcné a technické vybavení; uvedla rovněž, že bude 
spolupracovat s lékařem se specializací ARO, ale ten by měl mít své samostatné oprávnění. 
Vyhláška č. 55/2011 Sb. stanovuje, co taková sestra může vykonávat bez dohledu a indikace 
lékaře, co pak s indikací lékaře a právě vzhledem k tomu KÚ žádá o stanovisko, zda může 
všeobecné sestře se specializací ARIP oprávnění udělit, nebo případně požadovat prokázání 
přítomnosti lékaře či v rozhodnutí v údajích o formě, druhu péče její činnost blíže 
specifikovat. 
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ODPOVĚĎ: 
Při vydání oprávnění k poskytování zdravotních služeb všeobecné sestře se specializovanou 
způsobilostí – sestra pro intenzivní péči,  která bude služby poskytovat pouze ve 
zdravotnickém zařízení jiného poskytovatele podle ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 
372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, se do oprávnění 
uvede obor – všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí, forma – poskytování 
zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení poskytovatele xy.  
K udělení oprávnění musí předložit smlouvu s poskytovatelem, ze které vyplývá, že je 
oprávněna využívat jeho technické a věcné vybavení. Pokud splňuje všechny další zákonem 
stanovené podmínky (vzdělání, bezúhonnost, zdravotní způsobilost atd.), není důvod 
požadovat další náležitosti, ani její činnost v rozhodnutí blíže specifikovat. 
 
 
II. LÉKAŘSKÉ POSUDKY 
 
6. – POSUDKOVÝ LÉKAŘ 
 
DOTAZ: 
Na KÚ se obrátila právnická osoba se žádostí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb v následujících oborech (forma – ambulantní péče): 

- všeobecné praktické lékařství 
- vnitřní lékařství 
- diabetologie 
- posudkové lékařství. 

Odborný zástupce společnosti doložil na všechny požadované obory přiznání specializované 
způsobilosti od MZ ČR a zároveň doložil na všechny obory schválený provozní řád.  
Jedná se u oboru posudkové lékařství o poskytování zdravotní péče, na které je možné mít 
oprávnění? Nejedná se pouze o obor, který vykonává lékař Okresní správy sociálního 
zabezpečení v pracovněprávním vztahu? Ve vyhláškách 92/2012 ani 99/2012 tento obor 
uveden není, ale to není nezbytně nutné (bod 12 přílohy č. 2 části I. A.) 
 
ODPOVĚĎ: 
Vámi uvedený poskytovatel zřejmě hodlá poskytovat posudkovou péči. Podle § 5 odst. 2 
písm. e) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, 
je tato činnost druhem zdravotní péče. Vydávat lékařské posudky o zdravotní způsobilosti 
může registrující poskytovatel posuzované osoby, nebo v rámci pracovně lékařských služeb 
poskytovatel pracovně lékařských služeb prostřednictvím lékařů se získanou 
specializovanou způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství nebo oboru pracovní 
lékařství.  
Do oprávnění se uvádí forma a obor poskytované péče, popř. druh poskytované péče, a to 
pouze podle § 5 odst. 2 písm. f) až i), kam posudková péče nespadá,  nebo název zdravotní 
služby podle § 2 odst. 2 písm. d) až f), a to pro každé místo poskytování zdravotních 
služeb.   Z uvedeného vyplývá, že v oprávnění se tento druh zdravotní péče zvlášť neuvádí. 
Posudkové lékařství je nástavbovým oborem pro získání způsobilosti pro posuzování 
zdravotního stavu zejména pro účely sociálního zabezpečení. Vydávání těchto posudků 
přísluší lékařům lékařské posudkové služby soustředěné u správ sociálního zabezpečení a 
na tuto činnost se oprávnění k poskytování zdravotních služeb nevydává. 
 
 
7. – PŘÍSLUŠNOST KÚ K PŘEZKUMU LÉKAŘSKÝCH POSUDKŮ 
 
DOTAZ:(Pozn.: Tento dotaz byl diskutován a zodpovězen po upřesnění věci v několika 
krocích, zde je uveden v odpovědi jen zobecněný souhrn.) 
KÚ zaznamenal případ: poskytovatel zdravotních služeb, který nemá v našem kraji 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb, ale v jiném kraji má oprávnění v oboru 



8 
 

všeobecné praktické lékařství, vydal lékařský posudek, kde byla uvedena jako místo vydání 
posudku obec v našem kraji. 
Posuzovaný (pacient) podal návrh na přezkoumání uvedeného posudku. Poskytovatel 
návrhu na přezkoumání nevyhověl, ale postoupil posudek s návrhem na přezkoumání 
našemu krajskému úřadu. 
Podle § 46 odst. 5 (v návaznosti na § 36 odst. 5 písm. b) zákona č. 373/2011 Sb. má být 
posudek a návrh na přezkoumání postoupen krajskému úřadu, který vydal oprávnění k 
poskytování zdravotních služeb. 
Protože náš KÚ shora zmíněnému poskytovateli žádné oprávnění nevydal, nemohl ani 
přezkoumávat dotčený posudek, ale postoupil ho úřadu jiného dotčeného kraje. Zároveň 
však i z dalších informací bylo zřejmé, že dotčený poskytovatel poskytoval zdravotní služby 
v našem kraji, takže se náš KÚ chystá k řízení o uložení pokuty za správní delikt (§ 115 odst. 
1 písm. a) zákona č. 372/2011 Sb. 
 
Dotazy k této problematice: 
1) Je oprávnění k poskytování zdravotních služeb vázáno na určitý kraj? Pokud ano, má být 
vůbec řešen (přezkoumáván na návrh) lékařský posudek, když ho vydá subjekt v určitém 
kraji, kde tento subjekt nemá oprávnění k poskytování zdravotních služeb (ale má pouze 
oprávnění v jiném kraji)? 
To může vést až k závěru, že takový lékařský posudek je zcela neplatný, což je ale těžko 
přijatelný výsledek. 
Naopak pokud platnost posudku nezpochybňujeme, je obtížné uvažovat o spáchání 
správního deliktu „poskytování zdravotních služeb bez oprávnění“. 
 
2) Který krajský úřad má rozhodovat ve výše uvedené situaci o případné pokutě za správní 
delikt? Posudek je přezkoumáván krajským úřadem, v jehož obvodu má dotčený subjekt 
oprávnění. Pokutu bude ukládat krajský úřad kraje, kde byl posudek vydán? 
 
ODPOVĚĎ 
Posudková péče je druhem zdravotní péče, a potažmo tedy i poskytováním zdravotních 
služeb ve smyslu § 5 odst. 2 písm. e) ve spojení s § 2 odst. 2 písm. a). Podle zákona o 
zdravotních službách tedy smí být poskytována pouze ve zdravotnickém zařízení v místě, 
které má poskytovatel zdravotních služeb uvedeno v oprávnění (pokud vůbec nějaké 
oprávnění má).  
 
Příslušnost krajského úřadu k přezkumu lékařských posudků je dána ustanovením § 36 odst. 
5 písm. b) zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a ve spojení s § 46 
odst. 5 zákona č. 373/2011 Sb., a současně ve spojení s § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 
372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění. Příslušným k přezkumu lékařského 
posudku bude tedy krajský úřad, v jehož správním obvodu se nachází zdravotnické zařízení 
(tj. v podstatě prostory, v nichž došlo k poskytnutí zdravotních služeb – posouzení 
zdravotního stavu), bez ohledu na sídlo poskytovatele, je-li toto odlišné od adresy 
zdravotnického zařízení, a který poskytovateli pracovně lékařských služeb udělil oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb. 
 
K přezkumu lékařského posudku, který byl vydán poskytovatelem, který nemá uděleno 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb s uvedením místa poskytování zdravotních 
služeb od místně příslušného KÚ, lze konstatovat, že posudek byl vydán k tomu 
neoprávněným poskytovatelem, a jako takový by měl být posudek zrušen. K tomuto závěru 
vede ministerstvo ustanovení § 47 odst. 1 písm. a) zák. o specifických zdravotních službách, 
podle nějž krajský úřad mj. při přezkoumání lékařského posudku posuzuje, zda byl lékařský 
posudek vydán k tomu oprávněným poskytovatelem. Nelze vyloučit ani možnou úvahu o 
nicotnosti posudku a jako s takovým by s ním mohlo být naloženo – viz § 47 odst. 4 zák. č. 
373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách ve spojení s § 154 a § 77 odst. 1 
správního řádu.  
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S tím souvisí i odpověď na otázku č. 2 Vaší žádosti. Pokud je myšlen správní delikt 
neoprávněného poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách, pak 
by měl rozhodovat krajský úřad, v jehož správním obvodu došlo k poskytování zdravotních 
služeb bez oprávnění na základě § 118 odst. 4 písm. a) zákona o zdravotních službách. 
Domníváme se totiž, že se jedná o správní delikt podle § 115 odst. 1 písm. a) zákona o 
zdravotních službách, a to i v případech, kdy je daný subjekt poskytovatelem zdravotních 
služeb ve správním obvodu jiného krajského úřadu. Ačkoliv by se tedy mohlo zdát, že se 
jedná o tzv. speciální subjekt (postavení poskytovatele zdravotních služeb v rámci České 
republiky), máme za to, že s ohledem na územní (regionální) princip poskytování zdravotních 
služeb by měl být pachatel deliktu posuzován jako obecný subjekt (např. právnická osoba), 
nikoliv jako subjekt speciální.  
 
Ministerstvo si uvědomuje, že právní úprava přezkumu lékařských posudků je složitá a 
vyvolává řadu nových interpretačních problémů, proto bude i nadále ve spolupráci s 
krajskými úřady usilovat o nalezení optimálního řešení případných praktických situací, s 
nimiž se krajské úřady ve své praxi setkávají. 

 
 
III. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB 
 
8. – LÉČEBNA ZRAKOVÝCH VAD  
 
DOTAZ: 
Dotaz byl položen opakovaně s různými aspekty. Týkal se v podstatě personálního 
zabezpečení léčebny zrakových vad (lůžkové zařízení), kde jsou léčeny děti. Konkrétně šlo o 
to, zda musí být v léčebně dětský lékař, a dále zda zabezpečení oftalmologem vyhovuje 
požadavku personálního zabezpečení, kde je u následné péče uveden lékař se 
specializovanou způsobilostí se základním kmenem interním, chirurgickým, urologickým, 
neurologickým, ortopedickým, pediatrickým, nebo základním kmenem všeobecného 
praktického lékařství podle zaměření zdravotní péče…. 
Problémem je zde fakt, že oftalmolog má nyní samostatný základní kmen.  
 
ODPOVĚĎ: 
Pokud v oprávnění uvádíte jako druh zdravotní péče léčebně rehabilitační péči, pak 
doporučujeme nepsat „péče léčebně rehabilitační v oboru….“, ale „péče léčebně rehabilitační 
se zaměřením na léčbu zrakových vad“. 
Bod 22. Společných ustanovení přílohy č. 3 k vyhlášce č. 99/2012 Sb. pouze pro účely 
vyhlášky upravuje, které obory jsou zahrnuty pod obory ve vyhlášce nazvané „chirurgické 
obory“. V žádném případě nejde o výčet oborů, které mají základní kmen chirurgický. Tento 
výčet obsahuje vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, 
zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, a to v ustanovení § 2 odst. 2 a 
příloze č. 1.  
K otázce základního kmene v oboru oftalmologie však uvádíme v souladu se stanoviskem 
odboru vědy a lékařských povolání MZ, že to, jaký základní kmen (zda chirurgický či 
oftalmologický) byl lékařem v rámci specializačního vzdělávání absolvován, lze dovodit ze 
vzdělávacího programu, podle kterého byl lékař do oboru zařazen a dle kterého následně 
skládal atestační zkoušku. Vzdělávací program z roku 2009 obsahuje základní kmen 
chirurgický a vzdělávací program z roku 2011 pak již kmen oftalmologický. Obor oftalmologie 
patřil mezi obory se základním kmenem chirurgickým do konce r. 2010, od 1.1.2011 nabyla 
účinnosti vyhláška č. 361/2010 Sb., která novelizovala vyhlášku č. 185/2009 Sb. a  zavedla 
samostatný základní kmen oftalmologický. 
Pokud tedy je v léčebně lékař s atestací II. st. v oboru oftalmologie, lze předpokládat, že 
absolvoval základní kmen chirurgický a personální zabezpečení v léčebně pak v tuto chvíli 
odpovídá vyhlášce č. 99/2012 Sb. 
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Ministerstvo však přesto považuje za vhodné, aby součástí personálního zabezpečení v 
dětských léčebnách byl i lékař se specializovanou způsobilostí v oboru dětské lékařství, byť 
na minimální úvazek či dohodu o pracovní činnosti, s odvoláním na bod 1. části I. přílohy č. 3 
vyhlášky č. 99/2012 Sb. - „Zabezpečení zdravotnickými pracovníky a jinými odbornými 
pracovníky nad rámec stanovených požadavků závisí na druhu a objemu poskytované 
zdravotní péče, oboru a spektru prováděných výkonů a činností tak, aby byla zajištěna 
kvalita, bezpečí a dostupnost zdravotní péče.“ 
 
 
9. – KLINICKÝ EMBRYOLOG 
 
DOTAZ: 
Obrátil se na nás poskytovatel zdravotních služeb, který chce rozšířit oprávnění o obor 
reprodukční medicína. Dle vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální 
zabezpečení zdravotních služeb je uvedeno, že pro obor reprodukční medicína 1.46. musí 
být v personálu: 
a) Gynekolog a porodník nebo lékař se zvláštní odbornou způsobilostí v reprodukční 
medicíně, 
b) Porodní asistentka nebo všeobecná sestra způsobilá k výkonu bez odborného 
dohledu, pokud je poskytována ošetřovatelská péče a  
c) Klinický embryolog, bioanalytik pro klinickou genetiku nebo jiný odborný pracovník – 
absolvent studijního oboru přírodovědného zaměření, pokud je poskytována asistovaná 
reprodukce. 
 
Daný poskytovatel splňuje bod a) i bod b).   
 
Ohledně bodu c) jako klinického embryologa uvádí poskytovatel osobu, která absolvovala 
Vysokou školu – Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, fakulta agronomická, 
ukončila studijní obor fytotechnika. Zároveň dokládá i níže uvedené certifikáty: 
- Potvrzení o vyhovující kvalifikaci vydané členem výboru Asociace reprodukční embryologie 
pověřeným otázkami kvalifikace a vzdělávání prof. MUDr. Pavlem Trávníkem, DrSc. 
- Dokument potvrzující členství v Asociaci reprodukční embryologie ARE 
- Dokument potvrzující členství v Evropské společnosti lidské reprodukce a embryologie 
ESHRE 
- Certifikáty o absolvovaných školeních v rámci Československých konferencí reprodukční 
gynekologie a Sympozia asistované reprodukce. 
- Certifikáty o absolvovaných školeních ESHRE 
- Certifikát o absolvovaném školení LABR in Lausanne. 
- Certifikát o absolvovaném školení ARE 
 
Prosím Vás tedy o Vaše stanovisko, zda tato osoba splňuje podmínky a požadavky na pozici 
klinického embryologa, případně potřebuje-li nějaké další vzdělání. 
 
ODPOVĚĎ: 
Na základě zaslané kopie diplomu splňuje Vámi uvedená osoba jednu z podmínek 
uvedených v bodě c) citované vyhlášky tzn., že je jiným odborným pracovníkem (§ 43 odst. 2 
písm. a) bod 5 zákona č. 96/2004 Sb.). 
 
Pro úplnost odpovědi sděluji, že pro splnění způsobilosti „klinický embryolog“, by musela: 
 
1)absolvovat akreditovaný kvalifikační kurz Odborné zdravotnické laboratorní metody a získá 
tak odbornou způsobilost pro výkon zdravotnického povolání Odborný pracovník v 
laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků (§ 26 zákona č. 96/2004 Sb.) a dále 
 
2) absolvovat specializační vzdělávání v oboru klinická embryologie, 
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a teprve poté se stane klinickým embryologem, ale pro splnění podmínky ve vyhlášce č. 
99/2012 Sb. je dostačující, že splňuje způsobilost jiného odborného pracovníka. 
 
 
10..– KLINICKÝ LOGOPED 
 
DOTAZ: 
Pro samostatný výkon povolání klinického logopeda je podmínkou získání osvědčení k 
výkonu povolání bez odborného dohledu. 
Domníváme se, že pokud jsou zdravotní služby prováděny v celém rozsahu tohoto oboru, 
pak mohou být vykonávány pouze pod přímým dohledem klinického logopeda s vydaným 
osvědčením k výkonu povolání bez odborného dohledu. 
Je možné, aby v rámci specializační přípravy pracovali v ordinacích zdravot. pracovníci v 
oboru klinická logopedie zcela samostatně? 
Níže uvádíme přehled předpisů a domníváme se, že v tomto případě hovoří zákon č. 
372/2011 Sb. jednoznačně, co se týká osob připravujících se na výkon zdravotnického 
povolání. 
 
§ 23 zákona č. 96/2004 Sb. - Odborná a specializovaná způsobilost k výkonu povolání 
klinického logopeda, 
 
§ 44 vyhlášky č. 55/2011 Sb. - Činnosti jiného odborného pracovníka s odbornou 
způsobilostí, 
 
§ 124 vyhlášky č. 55/2011 Sb. - Klinický logoped. 
 
ODPOVĚĎ: 
Logoped je podle § 43 zákona č. 96/2004 Sb., „o nelékařích“ považován za jiného 
zdravotnického pracovníka (dále JOP), a jak je dále v ustanovení § 23 odst. 2 citovaného 
zákona uvedeno, do doby, než získá odbornou a specializovanou způsobilost, pracuje ve 
zdravotnickém zařízení pod odborným dohledem klinického logopeda způsobilého k výkonu 
povolání bez odborného dohledu.  
Dále pak ve vyhlášce č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných 
odborných pracovníků, jsou v § 44 a hlavně § 46 stanoveny činnosti, které má tento JOP 
oprávnění vykonávat pod odborným dohledem. 
Z výše uvedeného je patrné, že ustanovení § 46 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., zákona o 
zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění, není určeno pro 
JOP, ale opravdu pro studenty, kteří se připravují na své budoucí povolání. 
Poskytovatel tedy musí zajistit dostupnost klinického logopeda způsobilého k výkonu 
povolání bez odborného dohledu. Ten bude, v případě potřeby, nápomocen konzultací či 
radou logopedovi se způsobilostí k výkonu povolání pod odborným dohledem tak, aby byla 
zajištěna kvalita poskytovaných zdravotních služeb. 
 
 
11. – LÉKAŘ S ODBORNOU ZPŮSOBILOSTÍ 
 
DOTAZ: 
Žádám Vás o zodpovězení dotazu týkajícího se personálního zabezpečení zdravotních 
služeb. Při kontrole poskytovatele zdravotních služeb bylo zjištěno, že u některých oborů 
zdravotní péči zajišťují lékaři, kteří mají pouze odbornou způsobilost a lékař se 
specializovanou způsobilostí není trvale přítomen. 
Např. u oboru všeobecné praktické lékařství má lékařka s odbornou způsobilostí pracovní 
úvazek 20 hodin týdně a lékařka se specializovanou způsobilostí úvazek pouze 4 hodiny 
týdně, tudíž není zajištěn stálý odborný dohled. 
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U oboru ortopedie lékař s odbornou způsobilostí absolvoval základní kmen specializačního 
oboru a má úvazek 6 hodin týdně, lékař se specializovanou způsobilostí úvazek pouze 4 
hodiny týdně. 
U oboru rehabilitační a fyzikální medicína mají 2 lékařky se specializovanou způsobilostí 
úvazek pouze 4 hodiny týdně, lékařka s odbornou způsobilostí má úvazek 8 hodin týdně. 
 
Máme to chápat tak, že poskytovatel zdravotních služeb není personálně zabezpečen, když 
lékař se specializovanou způsobilostí není přítomen po celou dobu ordinace lékaře s 
odbornou způsobilostí? 
 
ODPOVĚĎ: 
Podle vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení 
zdravotních služeb, v platném znění, je personální zabezpečení ambulantní péče stanoveno 
dle jednotlivých odborností zdravotnických pracovníků, druhu a oboru poskytované péče. Pro 
ambulantní péči je stanoveno, že péči zabezpečuje lékař se specializovanou způsobilostí. 
Znamená to, že pokud působí v ordinaci i lékař s odbornou způsobilostí, nemůže pracovat 
zcela samostatně, musí zde zároveň působit i lékař se specializovanou způsobilostí. Nelze 
tedy tolerovat konkrétně stav, kdy lékař se specializovanou způsobilostí poskytuje v ordinaci 
péči např. 4 hod. týdně a lékař s odbornou způsobilostí 20 hod. týdně. Samozřejmě lékař s 
odbornou způsobilostí může být lékařem se specializovanou způsobilostí pověřen k 
některým výkonům, nemůže však provádět samostatně diagnostiku a na jejím podkladě 
samostatně léčit. 
 
Zabezpečení zdravotnickými pracovníky a jinými odbornými pracovníky nad rámec 
stanovených požadavků závisí na druhu a objemu poskytované zdravotní péče, oboru a 
spektru prováděných výkonů a činností tak, aby byla zajištěna kvalita, bezpečí a dostupnost 
zdravotní péče. 

 
 
IV. STÍŽNOSTI 
 
12. – POSTUP PŘI VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ 
 
DOTAZ č. 1:  
Pacient (zákonný zástupce pacienta, osoba blízká či osoba zmocněná pacientem) podá 
stížnost poskytovateli, proti kterému stížnost směřuje a nesouhlasí s jejím vyřízením, poté se 
již se stížností (a s uvedením důvodů nesouhlasu s vyřízením stížnosti), obrátí přímo na 
příslušný správní orgán, který udělil poskytovateli oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb. Správní orgán v rámci vyřizování stížnosti však shledá, že poskytovatel se s 
vyřízením stížnosti dostatečně nevypořádal, např. pouze konstatoval, že ze strany 
ošetřujícího lékaře nedošlo k pochybení nebo pouze sdělil, že stížnost shledává 
nedůvodnou, nebo jenom oznámil, že při poskytování zdravotních služeb byl dodržen 
náležitý odborný postup. Z takto stroze a jednoduše odůvodněných vyřízení stížností je 
zřejmé, že se poskytovatel zcela nevypořádal se všemi námitkami stěžovatele a nezabýval 
se všemi podněty ve stížnosti. Domníváme se, že by poskytovatel měl v prvém kroku vyřídit 
stížnost řádně a v odpovědi uvádět, proč shledal stížnost nedůvodnou. V opačném případě 
máme za to, že stížnost nevyřídil tak, jak mu zákon ukládá.  
Je v takových případech správní orgán oprávněn vrátit poskytovateli stížnost k jejímu 
řádnému vyřízení, případně po poskytovateli požadovat doplnění odůvodnění vyřízení 
stížnosti o konkrétní sdělení, jak se vypořádal se stížností v jednotlivých bodech a požadovat 
objasnění konkrétních postupů? A je poskytovatel v těchto případech povinen správnímu 
orgánu vyhovět? Jestliže stížnost není od poskytovatele zdravotních služeb dostatečně 
odůvodněna, tak vzhledem k odbornému posouzení případu správní orgán často musí 
ustavit nezávislého odborníka, aby stížnost prošetřil po odborné stránce, a to jenom proto, že 
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se poskytovatel zdravotních služeb plně nevypořádal s vyřízením stížnosti, což pro správní 
orgán znamená navýšení finančních prostředků a časovou náročnost. 
V poslední době se množí případy, kdy se poskytovatel stížností plně nezaobírá a 
přenechává tuto svou povinnost na správním úřadu.  
V souvislosti s výše uvedeným máme dotaz, zda s novým kontrolním řádem – kde se 
nápravná opatření ukládají v rámci správního řízení, i v případě, jestliže správní orgán při 
šetření stížností zjistí porušení práv a povinností  poskytovatelem - rovněž uloží 
poskytovateli nápravná opatření v rámci správního řízení? 
 
ODPOVĚĎ č. 1: 
Pokud pacient nesouhlasí s vyřízením své stížnosti poskytovatelem a podá stížnost 
správnímu orgánu, je správní orgán povinen stížnost vyřídit a to i v případě, kdy se 
poskytovatel s vyřízením stížnosti dostatečně nevypořádal. Správní orgán tedy nevrátí 
poskytovateli stížnost k jejímu řádnému vyřízení, ale může (resp. musí) po poskytovateli 
požadovat doplnění, objasnění  konkrétních postupů, apod. Poskytovatel je povinen  podle 
ustanovení § 93 odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování, poskytnout správnímu orgánu na jeho vyžádání včasnou a nutnou součinnost. 
Nesplnění této povinnosti poskytnout správnímu orgánu součinnost je správním deliktem 
podle ustanovení § 117 odst. 3, písm. s) a poskytovateli lze uložit pokutu do výše 100 000,- 
Kč. 
Ukládání nápravných opatření je upraveno v § 96 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách a podmínkách jejich poskytování.  Je-li výsledkem šetření stížnosti zjištění, že 
jednání poskytovatele naplňuje skutkovou podstatu správního deliktu, pak zahájí správní 
orgán správní řízení a uloží sankci podle příslušných ustanovení zákona. 
 
NAVAZUJÍCÍ DOTAZ č. 2:  
Nemůžeme se shodnout (ani Vaše vyjádření k ukládání nápravných opatření nezodpovědělo 
náš dotaz zcela přesně), zda v rámci šetření stížnosti při ukládání nápravných opatření se 
postupuje podle správního řádu a výsledkem uložení nápravného opatření je rozhodnutí 
nebo se nápravná opatření uloží mimo režim správního řádu např. písemným oznámením o 
uložení nápravného opaření s uvedením lhůty pro jejich splnění. 
Jakým způsobem sdělit uložení nápravného opatření?  
 
ODPOVĚĎ č. 2: 
Dle ustanovení § 19 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) lze nápravná opatření 
při kontrolní činnosti ukládat přímo jako součást kontroly (protokol o kontrole) a není třeba je 
realizovat v rámci správního řízení.  
V případě ukládání nápravných opatření při šetření stížností, pokud nedošlo v daném 
konkrétním případě ke správnímu deliktu, postačí prosté sdělení k provedení nápravných 
opatření (není tedy třeba postupovat jen v režimu správního řízení). 
Jinak tomu však bude při vyřizování stížností v případě zjištění naplnění skutkové podstaty 
správního deliktu. Zde by mělo být nápravné opatření podle ustanovení § 96 zákona č. 
372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (v platném znění), v 
případě zjištění naplnění skutkové podstaty správního deliktu ukládáno správním 
rozhodnutím vydávaným v procesním režimu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 
znění, a to i s ohledem na uplatňování základních zásad činnosti správních orgánů (viz 
ustanovení §§ 2 – 8 Správního řádu). 
V průběhu správního řízení, které předchází vydání rozhodnutí o uložení nápravných 
opatření, musí být zjištěno, zdokumentováno a v odůvodnění rozhodnutí popsáno, jakým 
způsobem byla porušena práva a povinnosti při poskytování zdravotních služeb nebo 
činnostech s tím souvisejících stanovených zákonem o zdravotních službách. 
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V. KONTROLY KÚ  
 
13. – KONTROLA KÚ A DOKLADY POSKYTOVATELE 
 
DOTAZ: 
Při kontrolách poskytovatelů bychom nadále postupovali tak, že v případech, kdy není 
předložen požadovaný doklad při kontrole (který by však měl být součástí spisu), např. 
rozhodnutí o schválení provozního řádu, ponechali bychom poskytovateli lhůtu na jeho 
předložení (mohl mít doma založeno, opomněl poslat na KÚ). 
Je možné v tomto případě akceptovat předložení dokladu, na kterém bude uveden datum 
před vlastní kontrolou (může se týkat i předložení lékařského posudku za zaměstnance 
apod.) nebo už musíme zahájit správní řízení o pokutě (zákon hovoří, „uloží“ sankci nikoliv 
„může uložit“ sankci).   
A dále v případě, že kontrolovaný subjekt sice dokumenty předloží do stanovené doby před 
vypracováním a předáním protokolu o kontrole, avšak s datem po vlastní kontrole – je zde 
nezbytně nutné zahajovat správní řízení za neplnění oznamovací povinnosti? 
Dovolujeme se na Vás obrátit, neboť vzhledem ke kontrolní činnosti MZ ČR vůči krajským 
úřadům, bychom rádi znali názor MZ ČR, resp. co bude ministerstvem akceptováno. Je 
zřejmé, že poskytovatel pochybil, na druhou stranu poskytl součinnost a ihned předložil 
požadovaný doklad a tak naplnil svou povinnost. 
 
ODPOVĚĎ: 
Přestože dotaz není konkrétní např. co se týče dat, domníváme se, že jde o zahájení 
správního řízení z moci úřední, přičemž správní řád nestanoví správnímu orgánu žádnou 
lhůtu, kdy má správní řízení zahájit. V této souvislosti poukazujeme na možné použití 
ustanovení § 24 odst. 3, písm. b) a ustanovení § 24 odst. 5 zák. č. 372/2011 Sb., o 
zdravotních službách, v platném znění, z nichž mj. vyplývá, že před zahájením sankčního 
řízení poskytne správní orgán poskytovateli zdravotních služeb přiměřenou lhůtu ke zjednání 
nápravy, jedná-li se o nedostatky, které lze odstranit.  
Obecně lze tedy souhlasit, že pokud poskytovatel nemá u sebe např. rozhodnutí o schválení 
provozního řádu, ale při kontrole uvede, že rozhodnutí má, může se mu nechat lhůta na jeho 
předložení, a pokud tak dodatečně učiní, nevidíme důvod jej sankcionovat. Pokud však na 
předloženém dokumentu bude uvedeno datum až po kontrole, pak je tu důvod k zahájení 
správního řízení. 
 

VI. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
 
14. - OPAKOVANÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
 
DOTAZ: 
Před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb bylo vyhlášeno výběrové 
řízení dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů. Uchazeč získal v tomto výběrovém řízení doporučující 
stanovisko. I přes toto doporučující stanovisko zdravotní pojišťovny neuzavřely s uchazečem 
smlouvy. Tento uchazeč se znovu přihlásil do již vyhlášeného výběrového řízení ve stejném 
oboru, v jakém již získal doporučující stanovisko. Jak lze v těchto případech postupovat? Lze 
přihlášku uchazeči vrátit zpět? 
 
ODPOVĚĎ: 
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů neřeší konkrétně uvedený případ, tj. neumožňuje odmítnutí podání 
přihlášky do vyhlášeného VŔ i v případě, že se uchazeč již před tím účastnil VŔ na totožnou 
zdravotní péči a komise uzavření smluvních vztahů doporučila. Domníváme se tedy, že 
přihláška má být do nově vyhlášeného VŔ zařazena a že nelze upírat právo uchazeče 
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účastnit se VŘ. Nicméně se jedná o případ, kdy by mohl být uchazeč v konečném výsledku i 
poškozen, a to v případě, kdy v novém VŔ nebude smluvní vztah mezi uchazečem a 
zdravotní pojišťovnou doporučen. Proto je vhodné o celém postupu a možných důsledcích 
uchazeče předem poučit a při samotném VŘ všem členům komise situaci popsat i 
s uvedením výsledku předchozího VŔ. 
Rovněž doporučujeme projednat dostupnost služeb v oboru v daném místě se zdravotními 
pojišťovnami. 
 
 
15. – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

DOTAZ: 
V dubnu 2013 zaslalo Ministerstvo zdravotnictví ČR vedoucím odborů zdravotnictví krajských 
úřadů pokyn č.j. 13277/2013 ke způsobu konání výběrových řízení podle zákona č. 48/1997 
Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů. V pokynu se uvádí, že 
„v případě, kdy se do vyhlášeného výběrového řízení přihlásí uchazeč, který již má se 
zdravotními pojišťovnami uzavřeny smluvní vztahy na zdravotní péči v dané formě 
(ambulantní péče) a oboru, popř. druhu nebo názvu služby podle zákona o zdravotních 
službách, je nutno s odkazem na citovaná ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., tuto přihlášku 
uchazeči vrátit“. Dále se v pokynu uvádí, že „v praxi není ani efektivní, aby se konala 
výběrová řízení, pokud má uchazeč záměr pouze navýšit úvazek v daném oboru a formě (to 
má být obsahem jednání o konkrétním smluvním vztahu mezi poskytovatelem a ZP, protože 
ta zodpovídá za dostupnost péče pro své pojištěnce a jistě se z podstaty věci liší pro 
jednotlivé regiony a jednotlivé ZP)“. 
 
KÚ žádá o sdělení, zda pokyn Ministerstva zdravotnictví ČR č.j. 13277/2013 ze dne 
12.4.2013 je opatřením ve smyslu § 30 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Dále žádáme sdělení, zda se tento pokyn k vrácení přihlášky vztahuje i na uchazeče, který 
není navrhovatelem výběrového řízení, smluvní vztahy již má se zdravotními pojišťovnami 
uzavřeny a ve své přihlášce nabízí navýšení úvazku z důvodu možnosti přijetí dalšího 
zaměstnance. 
 
V poslední době se KÚ setkal s nejednotným požadavkem zdravotních pojišťoven na konání 
výběrového řízení u smluvního poskytovatele, který požádal o změnu smlouvy z důvodu 
rozšíření o další místo poskytování zdravotních služeb, které se nachází na území jiného 
kraje. Prosíme o sdělení, da v případě této změny smlouvy musí smluvní poskytovatel 
absolvovat výběrové řízení. 
 
ODPOVĚĎ: 
K Vašemu dotazu, zda pokyn Ministerstva zdravotnictví ČR č.j. 13277/2013 ze dne 
12.4.2013 (dále jen Pokyn) je opatřením ve smyslu ust. § 30 písm. b) zák. č. 129/2000 Sb., o 
krajích, v platném znění, sdělujeme, že uvedený Pokyn není v právním slova smyslu 
opatřením dle ust. § 30 písm. b) zák. č.129/2000 Sb. Jedná se o metodické opatření za 
účelem sjednocení postupu výběrových řízení konaných na krajských úřadech v celé ČR. 
Ministerstvo má k věci stále totéž stanovisko a pokyn považuje za platný. 
Dále sdělujeme, že Pokyn se vztahuje i na Vámi uváděný případ uchazeče, který není 
navrhovatelem výběrového řízení, smluvní vztahy již má se zdravotními pojišťovnami 
uzavřeny a ve své přihlášce nabízí navýšení úvazku z důvodu možnosti přijetí dalšího 
zaměstnance (viz str. 2 Pokynu, druhý odstavec). 
Co se týče konání výběrového řízení u smluvního poskytovatele, který požádal o změnu 
smlouvy z důvodu rozšíření o další místo poskytování zdravotních služeb, které se nachází 
na území jiného kraje, je nutno celou problematiku posoudit v kontextu ustanovení § 46 a 
násl. zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění, dle nějž jsou 
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zdravotní pojišťovny povinné zajistit poskytování hrazených služeb svým pojištěncům, včetně 
jejich místní a časové dostupnosti. Tuto povinnost plní zdravotní pojišťovny prostřednictvím 
sítě smluvních poskytovatelů. V citovaném zákonu se dále uvádí, že vyhlášení výběrového 
řízení musí mj. obsahovat území, pro které mají být hrazené služby poskytovány. Výběrová 
komise tedy při svém jednání a posuzování nabídky (přihlášky) uchazeče vychází z 
konkrétních potřeb na zajištění dostupnosti péče pro pacienty v daném území, tj. území, 
které bylo uvedeno ve vyhlášení výběrového řízení.  
Současně je třeba přihlédnout též ke skutečnosti, že zdravotní pojišťovny konstruují 
zdravotně pojistné plány na základě plánů poskytování péče v jednotlivých krajích, přičemž 
pro konstrukci plánů jednotlivých krajů je rozhodný především rozsah potřeb pojištěnců v 
daném kraji. Při přesunu péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele mezi jednotlivými 
kraji by mohlo dojít k situaci, kdy úbytek kapacity může být k tíži pojištěnců v jednom kraji, 
zatímco potřebnost nové kapacity (v jiném kraji) musí být z hlediska potřeb pojištěnců 
analyzována. V případě potřeby nové kapacity v kraji by se mělo tedy jednoznačně 
uskutečnit výběrové řízení, jelikož právě zajištění nové kapacity je důvod, proč se výběrová 
řízení konají. Součástí vyhlášení výběrového řízení je, jak je uvedeno výše, také podle § 47, 
odst. 2, písm. a) území, pro které mají být hrazené služby poskytovány, z čehož je patrné, že 
území je při výběrových řízeních velmi podstatnou náležitostí. 
 

16. – PŘEZKUM VŘ 
 
DOTAZ: 
Na krajský úřad se v poslední době obrací stále více účastníků výběrových řízení před 
uzavřením smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených 
služeb, se kterými zdravotní pojišťovny neuzavřely smluvní vztah, s žádostí o jejich 
přezkoumání. 
V příloze zasíláme pro ilustraci jednu ze žádostí o přezkoumání výběrového řízení, zde 
podanou. Lékaře jsme o skutečnosti, že jsme jeho žádost o přezkum odeslali na Ministerstvo 
zdravotnictví ČR s žádostí o metodický pokyn, jak postupovat v případech obdržených 
žádostí o přezkoumání výběrových řízení, informovali. 
 
Zákon č. 48/1997 Sb. procesně odvolání proti výsledku výběrového řízení neupravuje.  
V ustanovení § 48 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb. je uvedeno, že na členy komise se vztahuje 
povinnost zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli 
v souvislosti s výběrovým řízením. Ve výběrových řízeních bylo vždy více uchazečů, a z 
tohoto důvodu se obáváme porušení mlčenlivosti, pokud jeden účastník napadá nedostatky 
u jiného účastníka. 
V ustanovení § 52 zákona č. 48/1997 Sb. je uvedeno, že zdravotní pojišťovna přihlíží  
k výsledkům výběrového řízení při uzavírání smluv o poskytování a úhradě hrazených 
služeb. Uchazeče informujeme o skutečnosti, že výsledek výběrového řízení nezakládá 
právo na uzavření smlouvy se zdravotní pojišťovnou. Účastníci vždy k přihláškám zasílají 
kopii rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb nebo doklady 
prokazující způsobilost k samostatnému výkonu zdravotnického povolání v souladu se 
zákonem č. 95/2004 Sb. (případně 96/2004 Sb.), tj. doklad o vzdělání, trestní rejstřík a 
lékařský posudek. 
Nevíme, zda je zde možno dovodit právo na opravný prostředek. Uchazeč v rámci 
výběrového řízení napadá platnost podkladů dodaných k výběrovému řízení jiným 
uchazečem. Výběrové řízení je zajišťováno krajským úřadem pro uchazeče a pojišťovny. 
Pokud se proběhlým řízením cítí někdo dotčen na svých právech, má možnost nějakého 
dovolání? Může vůbec věc přezkoumat sám o sobě KÚ? Co když zjistí pochybení? Má 
postoupit věc nadřízenému orgánu? Právo na opravný prostředek není ve speciálním zákonu 
vyloučeno. Lze mluvit o přezkumném řízení, pokud výstupem výběrového řízení není 
rozhodnutí ve smyslu správního řádu? Je zde pouze doporučující stanovisko k uzavření 
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smlouvy. Jakým způsobem máme nakládat s těmito „podněty“ (mj. ve vazbě na dodržování 
povinné mlčenlivosti?)? 
 
ODPOVĚĎ: 
Dle názoru právního odboru MZ není výstupem výběrového řízení dle § 46 a násl. zák. č. 
48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění (dále jen zákon č. 48/1997 
Sb.) správní rozhodnutí ve smyslu správního řádu, neboť samo výběrové řízení není 
správním řízením. Zákon č. 48/1997 Sb. se zmiňuje pouze o zápisu jako výsledku 
výběrového řízení. Rovněž sdělení o výsledku řízení nelze svou povahou a ani na základě 
výše uvedených skutečností považovat za formu vyjádření, osvědčení či sdělení dle části 
čtvrté správního řádu a v případě jeho nesprávnosti jej tak nelze usnesením opravit, či zrušit 
pro nezákonnost (tak jak je uvedeno v ust. § 156 správního řádu), nebo jej popř. přezkoumat. 
Zákon o veřejném zdravotním pojištění s případným opravným prostředkem taktéž nepočítá.  
V tomto případě se tak domníváme, že nelze dovodit právo na opravný prostředek a podání 
jednotlivých stěžovatelů navrhujeme posoudit podle svého obsahu a případně ho kvalifikovat 
jako stížnost ve smyslu § 175 správního řádu. 
 

VII. ZDRAVOTNICKÁ DOKUMENTAC E 
 

17. – ZPOPLATNĚNÍ NAHLÍŽENÍ DO ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE 
 
DOTAZ: 
Poskytovatel zdravotní péče umožňuje oprávněným osobám nahlížet v souladu s ustanovení 
§ 65 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování (dále jen „zákon o zdravotních službách“), ve znění pozdějších předpisů,  
do zdravotnické dokumentace, ale za nahlížení požaduje administrativní poplatek, kterým 
pokrývá náklady s tím spojené, zejména pracovní čas kvalifikovaného zdravotníka, který 
musí být nahlížení ze zákona přítomen. Odvolává se přitom na ustanovení § 15 odst. 14 
zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.  
Z tohoto ustanovení vyplývá, že ze zdravotního pojištění se nehradí výkony provedené 
v osobním zájmu a na žádost fyzických či právnických osob, jejichž cílem není zachovat 
nebo zlepšit zdravotní stav pojištěnce. Zákon o zdravotních službách úhradu nákladů 
spojených s nahlížením do zdravotnické dokumentace neřeší, pouze v ustanovení § 66 odst. 
3 tohoto zákona umožňuje poskytovateli zdravotních služeb požadovat úhradu nákladů 
spojených s pořízením výpisů nebo kopií zdravotnické dokumentace, přičemž výše poplatku 
musí být zveřejněna v ceníku. 
 
ODPOVĚĎ: 
Právo pacienta na nahlížení do zdravotnické dokumentace vyplývá na mezinárodní úrovni z 
Úmluvy o lidských právech a biomedicíně, na úrovni vnitrostátní pak podmínky nahlížení 
pacienta či jiných osob do zdravotnické dokumentace stanoví zákon č. 372/2011 Sb.,  
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. 
Pacient má na nahlížení do zdravotnické dokumentace právní nárok a kromě toho, že je 
nositelem citlivých osobních údajů, o jejichž poskytnutí k nahlížení žádá, představuje právo 
pacienta nahlížet do zdravotnické dokumentace (a s tím spojené právo na výpisy a kopie)  
i nástroj kontroly poskytovaných zdravotních služeb, popř. způsob zajištění důkazního 
prostředku v případném soudním sporu s poskytovatelem zdravotních služeb.  

Podle § 66 odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb. poskytovatel, který na základě žádosti osoby 
uvedené v § 65 odst. 1 pořídil výpis nebo kopii zdravotnické dokumentace, může požadovat:   

a) úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením výpisu nebo náklady 
vynaložené na pořízení kopie zdravotnické dokumentace; ceník za pořízení výpisu nebo 
kopie zdravotnické dokumentace musí být umístěn na místě veřejně přístupném pacientům, 
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b) za jejich odeslání úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s jejich 
odesláním, nestanoví-li jiný právní předpis jinak nebo není-li hrazeno pořízení výpisu nebo 
kopie z veřejného zdravotního pojištění. 

Z citovaného ustanovení zákona o zdravotních službách explicitně plyne, že úhradu lze 
požadovat pouze v přesně stanovených případech, a to vždy v kontextu pořizování výpisu 
nebo pořizování kopie zdravotnické dokumentace. Dikce předmětného ustanovení 
nenasvědčuje tomu, že by bylo možno požadovat úhradu jakýchkoliv dalších nákladů, byť 
opodstatněných nákladů, např. náklady za čas pověřeného zaměstnance (§ 65 odst. 1), 
který byl vynaložen v souvislosti s realizací práva na nahlížení do zdravotnické 
dokumentace. Jazykové vyjádření právní normy totiž nespojuje právo poskytovatele 
požadovat úhradu s náklady spojenými s nahlížením do dokumentace. 

Pokud jde o argumentaci ustanovením § 15 odst. 14 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném 
zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, jedná se o případy, kdy určité zdravotní 
výkony nejsou hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění, a proto je poskytovatel 
zdravotních služeb oprávněn jejich poskytnutí podmínit přiměřenou úhradou ze strany 
pacienta. 

Podle § 15 odst. 14 zákona č. 48/1997 Sb. se ze zdravotního pojištění nehradí vyšetření, 
prohlídky, léčivé přípravky, potraviny pro zvláštní lékařské účely a zdravotnické prostředky  
a jiné výkony provedené v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v zájmu  
a na žádost právnických osob, jejichž cílem není zachovat nebo zlepšit zdravotní stav 
pojištěnce. Z předmětného ustanovení, tj. jeho jazykového a logického smyslu plyne, že  
v případě § 15 odst. 14 zákona č. 48/1997 Sb. se jedná výhradně o výkony v rámci vlastního 
poskytování zdravotních služeb, nikoliv možnost odvozovat z uvedeného ustanovení 
oprávnění poskytovatele zdravotních služeb podmínit realizaci pacientského práva  
na nahlížení do zdravotnické dokumentace, tedy práva na citlivé osobní údaje vedené o jeho 
osobě úhradou jakéhosi poplatku za přítomnost zdravotnického pracovníka. Takový výklad 
poskytovatelů zdravotních služeb jde nad rámec slovního vyjádření relevantních ustanovení 
zákona č. 372/2011 Sb. a č. 48/1997 Sb. 

 
18. – ZDRAVOTNICKÁ DOKUMENTACE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ 
 
DOTAZ: 
Žádáme o vyjádření odborného názoru k vedení zdravotnické dokumentace v elektronické 
podobě mimo zdravotnické zařízení u společnosti poskytující příslušnou službu. Pracovník 
(technik) takové společnosti by měl přístup k datům ve zdravotnické dokumentaci výhradně 
pro účely údržby, aktualizace, zálohování a odstraňování případných nedostatků.  
Dle právního názoru advokáta poskytovatele, jednání poskytovatele zdravotních služeb, 
který takto spolupracuje se společností poskytující uvedené služby, by nemělo být v rozporu 
s ustanovením § 65 zákona o zdravotních službách (dále jen „zákona“), když zákon by měl 
být v souvislosti s dalšími ustanoveními vykládán tak, že přístup ke zdravotnické 
dokumentaci musí být zamezen osobám, které by taková data shromažďovaly, popř. je 
zneužívaly. Současná praxe jeho klienta (poskytovatele zdravotních služeb) je taková, že 
vede zdravotnickou dokumentaci v elektronické podobě a ukládá ji na svém úložišti, přičemž 
ke spravování tohoto programu využívá smluvně externího specialistu IT. Jmenovaný 
advokát se domnívá, že uvedený navrhovaný způsob (i oba způsoby) vedení zdravotnické 
dokumentace není v rozporu s ustanoveními zákona. 

KÚ žádá v této věci o stanovisko také z důvodu skutečnosti, že způsob spravování 
zdravotnické dokumentace s úložištěm u poskytovatele zdravotních služeb bývá běžný u 
ambulantní péče a také u dalších forem zdravotní péče v nemocnicích.  
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ODPOVĚĎ: 
Nelze souhlasit s právním názorem advokáta. Výčet osob oprávněných k nahlížení do 
zdravotnické dokumentace v § 65 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 
podmínkách jejich poskytování je taxativní, je tedy uzavřený a jiné osoby než v § 65 uvedené 
nemohou do zdravotnické dokumentace za jakýmkoliv účelem nahlížet. 
Vedení zdravotnické dokumentace mimo zdravotnické zařízení není principiálně vyloučeno, 
ale pouze za předpokladu, že informační systém je nastaven tak, aby neumožňoval přístup k 
neanonymizovaným údajům jiným osobám, než osobám vymezeným v § 65. 
 
 
19. – SKARTACE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE 
 
DOTAZ: 
Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, uvádí doby uchování zdravotnické 
dokumentace nebo jejích částí, např.: 
„1. Zdravotní péče poskytovaná registrujícím poskytovatelem v oboru všeobecné 
praktické lékařství, v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, zubní lékařství nebo v oboru 
gynekologie a porodnictví – S 10 let od změny registrujícího poskytovatele nebo 10 let od 
úmrtí pacienta“ 
Krajský úřad má dle vyhlášky č. 98/2012 Sb. při vyřazování a skartaci postupovat obdobně 
jako poskytovatelé zdravotních služeb. Krajský úřad se ale u většiny zdravotnické 
dokumentace nedozví, kdo je novým registrujícím lékařem pacienta, a vůbec se nedozví, zda 
a kdy pacient zemřel. 
Podobné problémy jsou dle našeho názoru i u pracovnělékařské služby, neboť registrující 
poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství zároveň může být i poskytovatelem 
těchto služeb. 
Doba uchování zdravotnické dokumentace je doba, po kterou je nutné zdravotnickou 
dokumentaci uchovat u poskytovatele pro účely poskytování zdravotních služeb. Před jejím 
uplynutím nesmí být zdravotnická dokumentace zničena. Krajský úřad není poskytovatel 
zdravotních služeb, pouze supluje kartotéku zaniklého poskytovatele, tedy datum převzetí 
zdravotnické dokumentace úřadem dle našeho názoru nelze považovat za změnu 
registrujícího poskytovatele. Máme za to, že na základě výše uvedeného je převzatá 
zdravotnická dokumentace pro krajský úřad prakticky neskartovatelná. 
Prosíme o stanovisko k výše uvedenému (na základě stávajících právních norem účinných 
od 1.4.2012), zejména k tomu, jak správně postupovat při vyřazování zdravotnické 
dokumentace příslušným správním orgánem, který zdravotnickou dokumentaci podle zákona 
o zdravotních službách převzal (na konzultačním dnu, který 
proběhl 14.12.2009, bylo ministerstvem k této problematice sděleno, že převážnou většinu 
převzaté zdravotnické dokumentace není možno na základě stávajících právních norem 
skartovat – pozn. jednalo se o právní normy účinné do 31. 3. 2012). 
 
ODPOVĚĎ: 
K Vaší žádosti o stanovisko ve věci postupu správního orgánu při vyřazování a skartaci 
zdravotnické dokumentace převzaté správním orgánem sdělujeme, že stanovisko sdělené 
na konzultačním dnu 14. 12. 2009 je i nadále platné. Datum převzetí zdravotnické 
dokumentace správním orgánem nelze považovat za datum změny registrujícího 
poskytovatele. 
Skartování zdravotnické dokumentace by bylo možné, ale muselo by jí předcházet zjištění, 
zda pacient zemřel či zda a odkdy změnil registrujícího lékaře. 
Co se týče zemřelých pacientů, vidíme jako jednu z možných cest řešení daného problému 
kontakt s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) v Praze, který po 
doručení seznamu příslušných rodných čísel pacientů dle Vámi zmiňované zdravotnické 
dokumentace může k těmto rodným číslům doplnit datum úmrtí pro vytřídění zemřelých 
osob. Dle informací ÚZIS mají tato data v elektronické podobě od r. 1982.     
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V otázce pacientů, kteří změní registrujícího lékaře, bude dle našeho názoru nutné oslovení 
jednotlivých pacientů s dotazem na předmětnou „přeregistraci“ k jinému lékaři. 

 
 
VIII. OSTATNÍ – A. OPRÁVNĚNÍ 
 
20. – UZNÁNÍ SPECIALIZACE -  DENTISTA 
 
DOTAZ: 
Může být pro dentistu za současné právní úpravy vydáno oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb, o které si požádal, přičemž tento provozovatel má vydané rozhodnutí  
o registraci nestátního zdravotnického zařízení, a to z okresního úřadu z roku 1997? 
 
ODPOVĚĎ: 
Podle přechodného ustanovení § 121 odst. 1 zákona o zdravotních službách platí, že 
„osoba, která je oprávněna provozovat nestátní zdravotnické zařízení na základě rozhodnutí 
o registraci podle dosavadního zákona o zdravotní péči v nestátních zdravotnických 
zařízeních (dále jen „registrace“), může na základě registrace poskytovat zdravotní služby, 
které odpovídají druhu a rozsahu zdravotní péče uvedené v registraci; tato osoba se 
považuje za poskytovatele. Držitelé registrace podle dosavadních právních předpisů mají 
právo na vydání oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle tohoto zákona za 
předpokladu, že doloží náležitosti nutné k udělení registrace podle tohoto zákona.“ 
Z uvedeného ustanovení je zřejmé, že poskytovatel zdravotních služeb, který získal 
registraci nestátního zdravotnického zařízení podle dříve platných předpisů, může na 
základě této dříve udělené registrace i nadále vykonávat svou praxi. Současně však nová 
úprava v zákonu o zdravotních službách umožňuje těmto držitelům registrace podle 
dosavadních předpisů požádat o vydání oprávnění podle dnes platného zákona o 
zdravotních službách, ale musí splnit podmínky pro udělení oprávnění dle § 15 a násl. 
zákona o zdravotních službách. Pokud podmínky splní, mají na vydání oprávnění právní 
nárok. Dodejme, že dle dikce přechodného § 121 odst. 1 zákona o zdravotních službách 
držitel dosavadní registrace o vydání nového oprávnění žádat může, nikoliv musí. 
V případě dentisty jako zdravotnického povolání svého druhu platné právo hovoří o tomto 
oboru pouze v § 44 odst. 6 zák. č. 95/2004 Sb., podle něhož způsobilost dentisty získaná 
podle dřívějších právních předpisů zůstává nedotčena. Předmětné přechodné ustanovení 
rovněž definuje, co se rozumí výkonem povolání dentisty: činnost preventivní, konzervační a 
protetické ošetření chrupu, jednoduchá extrakce zubů a kořenů a ošetření chronických 
zánětů dásní. K výkonu ostatních činností, k nimž je způsobilý zubní lékař podle tohoto 
zákona, není dentista oprávněn. 
Jednou z náležitostí žádosti o vydání oprávnění a ostatně i rozhodnutí o udělení oprávnění je 
uvedení oboru zdravotní péče. Obor zdravotní péče pro účely zákona o zdravotních službách 
je definován v § 4 odst. 4 písm. a) zákona o zdravotních službách, podle něhož se oborem 
zdravotní péče rozumí zubní lékařství, farmacie, obory specializačního vzdělávání nebo 
obory certifikovaných kurzů lékařů, zubních lékařů nebo farmaceutů podle jiného právního 
předpisu. Poznámka pod čarou, která ale nemá dle ustálené judikatury normotvorný význam, 
odkazuje na zákon č. 95/2004 Sb., který prostřednictvím svého přechodného ustanovení § 
44 odst. 6 vtahuje do hry i dříve platné předpisy, které se specializací dentisty počítaly – 
konkrétně vládní nařízení č. 25/1951 Sb., o dentistech, ve znění pozdějších předpisů. Jsme 
si pochopitelně vědomi skutečnosti, že dentista již není specializačním oborem ve smyslu 
dnes vydávaných vzdělávacích programů, ale to nic nemění na faktu, že se jedná o zákonem 
č. 95/2004 Sb. nedotčenou specializaci, byť její význam je už v podstatě marginální. 
Jakkoliv je právní úprava povolání dentisty velice kusá, skutečnost, že dříve existující 
povolání, resp. obor dentista bylo prostřednictvím přechodného ustanovení uznáno, došlo k 
jeho překlopení do režimu platného zákona č. 95/2004 Sb. jako jeden z oborů, byť již nově 
nejsou upraveny podmínky jeho vzdělávání a do budoucna se s tímto povoláním nepočítá.  
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To však neznamená, že se nejedná o relevantní obor zdravotní péče pro účely vydání 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb. 
 
 
21. – OPRÁVNĚNÍ – CENTRÁLNÍ STERILIZACE 
 
DOTAZ: 
Náš dotaz se týká udělení oprávnění pro poskytování služeb – centrální sterilizace, kdy 
žadatel chce zajišťovat přípravu zdravotnického materiálu určeného ke sterilizaci pro další 
poskytovatele zdravotních služeb (sterilizace pro jiná zdravotnická zařízení). V příloze 
zasíláme žádost o vydání provozního řádu a také vlastní rozhodnutí udělené pro tuto činnost 
nemocnici. Dokumenty zasíláme z důvodu ujasnění, o jaké služby žádají a jako činnost chtějí 
poskytovat a jak bylo vydáno rozhodnutí o schválení provozního řádu hygienou. Na základě 
uvedeného se ptáme: 

- máme uvádět sterilizaci zdrav. pomůcek do oprávnění (v zák. č. 372/2011 Sb. jsme 
pro to nenalezli oporu), 

- lze tyto služby provozovat na živnost a pokud ano, pod kterou živnost by tato činnost 
spadala, 

- může tuto činnost poskytovat i provozovatel, který nemá vydáno oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb (chtěl by pouze poskytovat tyto služby pro ostatní 
poskytovatele), 

- v případě, že bychom měli žadatelům vyhovět a uvádět tuto činnost do oprávnění, jak 
by měl znít výrok na tyto služby a co bychom měli požadovat za doklady, aby bylo 
možné rozhodnutí ve věci vydat. 

Vzhledem k tomu, že se velmi zásadně změnily předpisy v oblasti zdravotnictví, dovolujeme 
si požádat ministerstvo o aktuální stanovisko ke sterilizaci pro jiná zdravotnická zařízení  (pro 
jiné poskytovatele služeb). 
 
ODPOVĚĎ: 
Pro uvedení sterilizace zdravotnických prostředků do oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb není právní důvod. Jde o nedílnou součást poskytovaných zdravotních služeb, nejde 
o samostatný obor, druh či formu zdravotní péče, ani zdravotní službu podle § 2 odst. 2 
písm. d) až f) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování. 

Služby centrální sterilizace nelze poskytovat v režimu živnostenského zákona. Živnostenský 
zákon v § 3 odst. 2, písm. a) stanoví, že živností není činnost fyzických osob – nelékařských 
zdravotnických pracovníků při poskytování zdravotních služeb. Vyhláška č. 306/2012 Sb., o 
podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických 
požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, která nahradila 
vyhlášku č. 440/2000 Sb., v příloze č. 4 vyhrazuje předmětnou činnost proškoleným 
zdravotnickým pracovníkům. 
Tuto činnost může poskytovat pouze poskytovatel s oprávněním k poskytování zdravotních 
služeb. 
Navíc z přiloženého rozhodnutí KHS vyplývá, že provozní řád byl schválen poskytovateli – 
místní nemocnici pro oddělení Centrální sterilizace, tedy poskytovateli, který má oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb a nic mu nebrání, aby služby poskytoval případně i jiným 
poskytovatelům zdravotních služeb.   

 
22. – PŘEPRAVA TKÁNÍ A BUNĚK 
 
DOTAZ č. 1: 
Potřebuje poskytovatel pro udělení oprávnění služeb pouze v rozsahu § 2 odst. 2 písmeno e) 
bod 2 a částečně bodu 3 („Přeprava osob včetně zemřelého pacienta související s 
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prováděním transplantací, neodkladná přeprava tkání a buněk určených k použití u člověka, 
přeprava léčivých přípravků, krve a jejích složek a zdravotnických prostředků nezbytných pro 
poskytnutí neodkladné péče nebo přeprava dalšího biologického materiálu)  povolení SÚKL?  
Máme po zdravotnické dopravní službě, která chce poskytovat zdravotní služby v plném 
rozsahu (dle § 2 odst. 2 písm. e) bod 1. 2. 3. zákona č. 372/2011 Sb.) požadovat předložení 
povolení dle zákona 296/2008 Sb. § 20a (povolení k distribuci tkání a buněk), případně 
nějaká další povolení ? 
 
ODPOVĚĎ č. 1:  
Zákon o zdravotních službách neuvádí povolení od SÚKL mezi doklady, které se předkládají 
k žádosti o oprávnění k poskytování zdravotních služeb, a správní orgán nemůže vyžadovat 
žádné další doklady nad rámec zákona. Povinnost získat povolení podle § 20a zákona č. 
296/2008 Sb., o lidských tkáních a buňkách, které vydává SÚKL, má poskytovatel, který  
bude provozovat přepravu tkání a buněk určených k použití pro člověka, avšak  plnění 
povinností vyplývajících ze zákona č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských 
tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o 
lidských tkáních a buňkách), zajišťuje a kontroluje SÚKL. Správní orgán  povolení od SÚKL u 
poskytovatele nevyžaduje.  
 
DOTAZ č. 2 : 
K případu, kdy spolupracuje dopravce a tkáňové centrum: 
Jedná se o přepravu tkání a buněk určených k použití u člověka dle § 2 odst. 2 písmeno e) 
bod 3 zákona č. 372/2011 Sb., nebo jde v tomto případě o činnost v rozsahu ustanovení § 2 
odst. 2 písm. e) bod 2. (rychlá přeprava zdravotnických pracovníků k zabezpečení 
neodkladné péče u poskytovatele)? 
 
ODPOVĚĎ č. 2:  
Podle vyjádření SÚKL pro udělení oprávnění nepotřebuje poskytovatel  povolení SÚKL, 
pokud bude v rámci přepravy pouze „poskytovat“ vozidlo a sám sebe (jako řidiče) a tkáně a 
buňky bude de facto přepravovat pracovník tkáňového zařízení (SÚKL vydal povolení právě 
tomuto tkáňovému centru), který bude odpovědný za přepravní kontejner, dodržení 
požadovaných podmínek atd. V takovém případě vykonává přepravu/distribuci tkáňové 
zařízení prostřednictvím svého pracovníka, který může využít např. službu dotčeného 
poskytovatele. 
 
 
23. – OBOR FARMACEUTICKÝ ASISTENT 
 
DOTAZ: 
KÚ prověřuje kontrolní činností registraci NZZ („poskytovatele zdravotních služeb“) v oboru 
farmaceutický laborant, když tato registrace byla vydána v 90. letech tehdejším okresním 
úřadem. Poskytovatel zdravotních služeb poskytuje zdravotní služby v prostorách lékárny u 
jiného poskytovatele zdravotních služeb v oboru farmaceut (lékárenská péče), přičemž má 
vlastní registraci, ale nájemní smlouvu a souhlasné závazné stanovisko od SÚKL má pouze 
farmaceut. Poskytovatel zdravotních služeb má odbornou způsobilost k výkonu povolání 
farmaceutického asistenta, tedy může vykonávat povolání bez odborného dohledu. Za výkon 
jeho povolání se považuje činnost spojená zejména s přípravou, výdejem, kontrolou a 
uchováním léčiv a zdravotnických prostředků (§ 19 z. č. 96/2004 Sb.). Farmaceutický 
asistent může bez odborného dohledu vydávat léčivé přípravky, jejichž výdej není vázán na 
lékařský předpis, a zdravotnické prostředky a podávat informace o jejich správném užívání a 
uchování, atd. (§ 18 vyhl. 55/2011 Sb.). Ve vyhlášce 92/2012 Sb. nejsou uvedeny požadavky 
na věcné a technické vybavení (ani nejbližší obor) farmaceutického asistenta (laboranta). Ve 
vyhlášce 99/2012 Sb. pak je farmaceutický asistent uveden v požadavcích na personální 
zabezpečení lůžkové péče, a dále lékárenské péče (zde však jen se specializovanou 
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způsobilostí). Léčivé přípravky (vyhrazené) mimo prostory lékárny lze prodávat jen na 
základě registrace podle z. č. 378/2007 Sb. o léčivech.  
Je tedy možné, aby uvedený poskytovatel zdravotních služeb v oboru farmaceutický laborant 
měl nadále registraci NZZ (oprávnění), na jejímž základě vydává léčivé přípravky, jejichž 
výdej není vázán na lékařský přepis a vykonává další činnosti, které je oprávněn vykonávat 
bez odborného dohledu? 
 
ODPOVĚĎ: 
Z Vašeho popisu se situace jeví tak, že poskytovatel zdravotních služeb – farmaceutický 
asistent má vlastní oprávnění (registraci), přitom ale nemá vlastní zdravotnické zařízení a 
služby poskytuje v prostorách lékárny u jiného poskytovatele zdravotních služeb v oboru 
farmaceut (lékárenská péče).  
Činnost farmaceutického asistenta je vázána výhradně na pracoviště lékárenské péče, 
zákon ani prováděcí vyhlášky nepočítají s tím, že by farmaceutický asistent poskytoval 
zdravotní služby na vlastní oprávnění k poskytování zdravotních služeb a neupravují proto 
technické a věcné vybavení ani personální zabezpečení.   
Pokud by farmaceutický asistent měl mít oprávnění k poskytování zdravotních služeb, musel 
by tuto činnost vykonávat podle § 16 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách, a splnit zákonem stanovené podmínky, zejména doložit smlouvu s poskytovatelem 
lékárenské péče, která ho opravňuje poskytovat služby ve zdravotnickém zařízení tohoto 
jiného poskytovatele a k tomu využívat jeho technické a věcné vybavení a personální 
zabezpečení. 
 
 
24. –  ROZŠÍŘENÍ OBORU UROLOGIE O ZOBRAZOVACÍ METODY 
 
DOTAZ: 
Lékař má oprávnění k poskytování zdravotních služeb (registraci) v ambulanci urologie, 
přičemž oznámil, že se rozšiřuje seznam pracovníků o lékaře s odborností radiologie a 
zobrazovací metody. Tento lékař bude v rozsahu 2 - 3 hodiny měsíčně provádět nebo 
konzultovat vybraná ultrazvuková vyšetření v rámci oboru urologie. Není jasné, zda mu jde o 
rozšíření o další obor, jelikož tvrdil, že jde o péči v rámci urologie, ale zároveň že k ní 
potřebuje konzultaci s odborníkem v oboru radiologie.   
Máme to brát pouze jako rozšíření o dalšího pracovníka bez dopadu na oprávnění, nebo 
máme jít cestou změny oprávnění? 
 
ODPOVĚĎ: 
Na dotaz nelze jednoznačně odpovědět, záleží na tom, jaké výkony a proč bude lékař se 
specializovanou způsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody provádět na daném 
pracovišti. 
Lékař urolog může provádět ultrazvuková vyšetření, ovšem pokud splnil k tomu dané 
podmínky, např. absolvoval kurz nebo odbornou stáž na pracovišti, kde si osvojil metodu a 
interpretaci výsledků. Je na jeho odpovědnosti, jaká vyšetření touto metodou a v jakém 
rozsahu provádí nebo interpretuje. Nepotřebuje jako personální vybavení lékaře se 
specializovanou způsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody. 
Obecně tedy není vyloučeno, aby tyto výkony prováděl, vyžádané konzultace a praktická 
pomoc záleží na jeho uvážení. Pokud nemá zkušenosti a žádné „osvědčení“ k používání 
přístroje, bude muset sonografii provádět v jeho ordinaci lékař se specializovanou 
způsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody. Pak by měl být v oprávnění nový obor, 
ovšem jsou zde otázky, zda jsou splněny požadavky na vybavení, atd. 
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25. – LÉKÁRNY A ZÁSILKOVÝ- INTERNETOVÝ PRODEJ 
 
DOTAZ: 
Lékárny rozšiřují svou činnost o zásilkový prodej, internetový prodej. Tuto činnost musí 
oznámit na SÚKL a tam je odkazují na to, aby tuto skutečnost oznámili také krajskému 
úřadu. Protože u lékáren KÚ uvádí do rozhodnutí činnosti podle vydaného osvědčení SÚKL, 
požadoval KÚ předložení nového osvědčení s vyznačením zásilkového prodeje. SÚKL 
odmítl nové osvědčení poskytovateli vydat s tím, že by poskytovatel musel uhradit za vydání 
poplatek a že je dostačující pouze tuto činnost KÚ oznámit. Bez osvědčení SÚKL však nelze 
provést změnu rozhodnutí.  
Jak v těchto případech postupovat. Máme vyžadovat změnu osvědčení SÚKL a provést 
změnu rozhodnutí nebo tato činnost nepodléhá oznamovací povinnosti a není ji nutné uvádět 
do rozhodnutí. Lze pouze provést záznam do spisu na základě prohlášení poskytovatele, 
když jiný doklad o tom, že tuto činnost provádí, nepředloží? 
 
ODPOVĚĎ: 
Dle ustanovení §§ 84-87 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, v platném znění, které upravují 
zásilkový (potažmo i internetový) prodej lékárnami (konkrétně ustanovení odst. 3 § 84), je 
lékárna zajišťující zásilkový výdej povinna oznámit SÚKL zahájení tohoto zásilkového 
prodeje nejpozději do 15ti dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. Za tímto účelem vytvořil 
SÚKL na svých internetových stránkách volně ke stažení i formulář „Oznámení k 
zásilkovému výdeji“. 
Dle ustanovení § 15 odst. 2 zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění, 
lze oprávnění k poskytování lékárenské péče udělit jen na základě souhlasného závazného 
stanoviska SÚKL k technickému a věcnému vybavení zdravotnického zařízení, v němž bude 
tato péče poskytována, přičemž SÚKL tak činí na základě písemné žádosti, která musí 
obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 18 odst. 1 zákona o zdravotních službách. 
Jednou z těchto náležitostí (uvedena pod bodem 4., písm. a) odst. 1 ustanovení § 18 zákona 
o zdravotních službách) je i uvedení formy, oboru či druhu zdravotní péče dle ustanovení § 5 
odst. 2 písm. f) až i), kde lékárenská péče je obsažena právě pod písm. i) a je tu 
specifikováno, že účelem této lékárenské péče je zajišťování, příprava, úprava, uchovávání, 
kontrola a výdej léčiv – vůbec tu není řešeno, jakým způsobem se daný lék k pacientovi 
(zákazníkovi) dostane – zda výdejem v lékárně či internetovým a zásilkovým prodejem. 
Z toho je možno učinit závěr, že skutečně v případě nově zavedeného zásilkového či 
internetového prodeje stačí pouze oznámení SÚKL a v tom případě doporučujeme  
provedení zápisu do spisu (případně založení kopie výše uvedeného formuláře) – viz 
ustanovení § 21 odst. 3 zákona o zdravotních službách. Vycházíme rovněž i z ustanovení § 
21 odst. 2 zákona o zdravotních službách, dle nějž správní orgán, který vydal souhlas, 
povolení nebo jiné rozhodnutí nebo závazné stanovisko (SÚKL) jako podklad pro rozhodnutí 
o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, neprodleně oznámí příslušnému 
správnímu orgánu (zdravotnímu odboru KÚ) jejich změnu, odnětí nebo zrušení.  
 
 
26. – NÁJEM / § 16 ODST. 2 
 
DOTAZ: 
Žadatel (právnická osoba) o oprávnění k poskytování zdravotních služeb pro obor radiologie 
a zobrazovací metody předložil všechny doklady v souladu s § 18 odst. 2 písm. c) zákona o 
zdravotních službách. Z žádosti a dokladů vyplývá, že místem poskytování zdravotních 
služeb bude ordinace provozovaná jiným poskytovatelem a žádná jiná. Z nájemní smlouvy 
lze dále vyčíst, že žadatel o oprávnění si pronajímá ordinaci jiného poskytovatele včetně 
věcného a technického vybavení. Žadatel dokládá věcné a technické podmínky 
prostřednictvím zdravotnického zařízení jiného poskytovatele. Na základě výše uvedeného 
by se mohlo jednat o tzv. „baťůžkáře“ podle § 16 odst. 2 [respektive podmínka § 16 odst. 2 
písm. b] zákona o zdravotních službách. Lze tuto nájemní smlouvu akceptovat pro účely 
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vydání oprávnění k poskytování zdravotních služeb pro právnickou osobu podle § 16 odst. 3 
[respektive podmínka dle § 18 odst. 2 písm. a) bod 10] zákona o zdravotních službách? 
 
ODPOVĚĎ: 
Poskytování zdravotních služeb podle § 16 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách a podmínkách jejich poskytování, je specifickým způsobem poskytování služeb 
fyzickými osobami, které nemají (a nepotřebují mít) vlastní zdravotnické zařízení a poskytují 
své služby pouze ve zdravotnických zařízeních jiných poskytovatelů, která splňují veškeré 
požadavky na technické a věcné vybavení. Pro potřeby oprávnění má fyzická osoba – 
žadatel, pouze smlouvu s jiným poskytovatelem, která ho opravňuje poskytovat služby ve 
zdravotnickém zařízení tohoto jiného poskytovatele a k tomu využívat jeho technické a věcné 
vybavení a personální zabezpečení. 
Využít možnosti poskytovat zdravotní služby podle § 16 odst. 2 zákona může pouze fyzická 
osoba. 
Pokud chce právnická osoba poskytovat zdravotní služby v zařízení jiného poskytovatele, 
pak musí mít oprávnění k poskytování zdravotních služeb, vydané nikoliv podle § 16 odst. 2, 
ale na základě podmínek zákonem stanovených pro právnické osoby. To znamená, že musí  
být oprávněna užívat k poskytování zdravotních služeb zdravotnické zařízení, které splňuje 
požadavky na technické a věcné vybavení   podle  vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích 
na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť 
domácí péče, resp. požadavky na personální zabezpečení poskytovaných zdravotních 
služeb  podle  vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení 
zdravotních služeb, v rozsahu potřebném k výkonu péče jako celku. 
Zdravotní služby mohou být poskytovány pouze ve zdravotnických zařízeních v místech 
uvedených v oprávnění k poskytování zdravotních služeb a žadatel o oprávnění musí doložit 
doklad, z něhož vyplývá oprávnění žadatele užívat prostory k poskytování zdravotních 
služeb. Zákon nestanoví výslovně povinnost žadatelů o oprávnění poskytovat služby pouze 
ve vlastních prostorách a pouze s vlastním technickým a věcným vybavením. Právnická 
osoba si k poskytování zdravotních služeb může pronajmout vybavené prostory jiného 
poskytovatele. 
Je však třeba uvážit, zda je doložení konkrétního vybavení fakticky splnitelné, tj. zda z 
povahy věci není vyloučeno užívání vybavení více poskytovateli. 
 
 
27. – OBORY POSKYTOVANÉ PÉČE 
 
DOTAZ: 
Žádáme Vás o stanovisko k uvádění některých oborů do oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb. Jedná se o obory, které poskytovatel zdravotních služeb neposkytuje v 
celém rozsahu, např.: 
- Zubní technik: při ohledání na místě zjistíme, že nesplňuje podmínky technického a 
věcného vybavení stanovené pro zubní laboratoř se zpracováním kovů a má laboratoř bez 
zpracování kovů, 
- Fyzioterapeut: při ohledání na místě zjistíme, že nesplňuje podmínky technického a 
věcného vybavení stanovené pro celý obor a splňuje pouze podmínky pro individuální terapii, 
- Dermatovenerologie: nemá vybavení potřebné pro výkony venerologické, 
- Radiologie a zobrazovací metody: poskytovatel má pouze skiaskopické pracoviště, 
nesplňuje požadavky pro další radiologická pracoviště, 
- Hematologie a transfuzní lékařství: poskytovatel má pouze transfuzní část, 
- Klinická biochemie – jedná se o laboratoř 
 
Ve všech těchto případech jsme doposud uváděli v oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb, pouze tu část oboru, kde poskytovatel splňuje podmínky stanovené vyhláškou          
č. 92/2012 Sb., o minimálních požadavcích na technické a věcné vybavení zdravotnických 
zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, např.: 
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Obor poskytované péče: fyzioterapeut – pouze výkony individuální terapie 
Forma a druh zdravotní péče: ambulantní léčebně rehabilitační péče nebo 
 
Obor poskytované péče: zubní technik – zubní laboratoř bez zpracování kovů 
Forma zdravotní péče: ambulantní specializovaná péče nebo 
 
Obor poskytované péče: dermatovenerologie – pouze dermatologie 
Forma a druh zdravotní péče: ambulantní specializovaná péče nebo 
 
Obor poskytované péče: radiologie a zobrazovací metody – pouze skiaskopické pracoviště 
Forma a druh zdravotní péče: ambulantní specializované péče nebo 
 
Obor poskytované péče: hematologie a transfuzní lékařství – pouze transfuzní část 
Forma a druh zdravotní péče: ambulantní specializované péče nebo 
 
Obor poskytované péče: klinická biochemie – laboratorní pracoviště 
Forma a druh zdravotní péče: ambulantní specializovaná péče      
 
Nyní některé kolegyně po telefonickém hovoru s kolegyněmi z jiného kraje tvrdí, že se do 
rozhodnutí uvádí obor bez omezení, a to i v případě, že poskytovatel nesplňuje podmínky na 
technické a věcné vybavení tohoto oboru. Pokud však zjistíme v rámci probíhajícího 
správního řízení, že nejsou splněny minimální požadavky na technické a věcné vybavení 
celého oboru, je problematické uvádět obor bez omezení, vzhledem k tomu, že při kontrole 
bude muset kontrolor uvést, že nejsou splněny všechny minimální požadavky dle vyhlášky č. 
92/2004 Sb. Domníváme se, že by rovněž bylo problematické splnění ustanovení § 3 zákona 
č. 500/2004 Sb. (správní řád), že správní orgán postupuje tak, aby byl zjištěn stav věci, o 
němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s 
požadavky uvedenými v § 2, protože zjištěný stav věci by neodpovídal údajům uvedeným v 
rozhodnutí. 
 
Pak jsou další obory, u nichž rovněž nevíme, jak je uvádět v oprávnění – např.: 
 
- Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí – poskytovatel splňuje pořadavky na 
technické a věcné vybavení, ale dle jeho sdělení poskytuje péči pouze v oboru ortopedie, 
- Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku – v některých případech má poskytovatel 
zákrokový sálek a poskytuje péči v celém oboru, v některých případech není poskytovatel 
vybaven na chirurgické zákroky a sdělí nám, že poskytuje péči pouze v oboru 
otorinolaryngologie, 
- Endokrinologie a diabetologie – převážná část poskytovatelů má specializaci pouze z 
diabetologie nebo pouze z endokrinologie – doposud jsme v oprávnění uváděli: 
 
            Obor poskytované péče: endokrinologie a diabetologie (pouze diabetologie) 
Forma a druh zdravotní péče: ambulantní specializovaná péče  nebo 
 
            Obor poskytované péče: endokrinologie a diabetologie (pouze endokrinologie) 
Forma a druh zdravotní péče: ambulantní specializovaná péče. 
 
Rovněž nevíme, jakým způsobem uvádět v rozhodnutí víceoborové laboratoře, případně 
laboratoř, která má v jiném místě poskytování služeb pouze odběrové místo. 
 
ODPOVĚĎ: 
Obecně se v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb uvádí obor 
specializačního vzdělávání podle vyhlášky č.185/2009 Sb., o oborech specializačního 
vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění 
pozdějších předpisů a zákona č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání 
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způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností 
souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů.  
Při formulaci oprávnění podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách 
jejich poskytování a prováděcích vyhlášek č. 92/2012 Sb. a 99/2012 Sb. je nutno odlišovat 
případy, kdy vyhláška připouští a z logiky věci vyplývá, že se poskytuje jen část péče nebo je 
možné mít jen jedno pracoviště z více možných, pak je možno v oprávnění omezení uvést, a 
případy, kdy je vybavení nedělitelné, tedy u oboru je výčet vybavení bez rozlišení pracovišť či 
rozsahu péče.  
 
K jednotlivým konkrétním příkladům: 
- Zubní technik: při ohledání na místě zjistíme, že nesplňuje podmínky technického a 
věcného vybavení, stanovené pro zubní laboratoř se zpracováním kovů a má laboratoř bez 
zpracování kovů 
Z textu vyhlášky č. 92/2012 Sb., přílohy č. 2, část III.11. Zubní laboratoř, vyplývá, že každý 
poskytovatel nemusí mít laboratoř, kde se zpracovávají kovy. Vybavení zubní laboratoře se 
doplňuje v případech, kdy se v ní zpracovávají kovy, o další vybavení. Do oprávnění se 
může napsat zubní technik - zubní laboratoř (vyjma laboratoře pro zpracování kovů) nebo  
obdobně. Pokud se v oprávnění uvede pouze obor zubní technik - zubní laboratoř, není to 
chyba, neboť vyhláška s laboratořemi, kde se kovy nezpracovávají, počítá. 
- Fyzioterapeut: při ohledání na místě zjistíme, že nesplňuje podmínky technického a 
věcného vybavení stanovené pro celý obor a splňuje pouze podmínky pro individuální terapii  
Ve vyhlášce je uvedeno (příloha č. 2 část I.B.2.4) , že .. „ jednotlivá pracoviště jsou vybavena 
podle druhu terapie“. Takže poskytovatel může poskytovat jen jeden, dva nebo více druhů 
terapie a k tomu být adekvátně vybaven podle požadavků vyhlášky. V oprávnění může být 
omezení, ale není chybou, kdy v oprávnění bude uveden pouze obor fyzioterapeut (opět 
vyhláška s tím počítá, že nebude poskytovat všechny druhy terapie). 
- Dermatovenerologie: nemá vybavení potřebné pro výkony venerologické 
I toto vyhláška připouští, v bodu 1.5. části I.B přílohy č. 2 je výslovně uvedeno, jaké má být 
vybavení navíc, pokud se poskytuje venerologická péče. V oprávnění bude uveden celý 
název oboru, může zde být poznamenáno „vyjma poskytování venerologické péče.“ Pokud 
bude v oprávnění obor uveden bez omezení, není to chybou, vyhláška s rozdělením počítá. 
- Radiologie a zobrazovací metody: poskytovatel má pouze skiaskopické pracoviště, 
nesplňuje požadavky pro další radiologická pracoviště  
V oprávnění bude uvedeno  Radiologie a zobrazovací metody – skiaskopické pracoviště 
nebo skiaskopie. Všichni poskytovatelé v oboru radiologie a zobrazovací metody nemohou 
mít všechny druhy radiologických pracovišť. 
- Hematologie a transfuzní lékařství: poskytovatel má pouze transfuzní část 
Pokud je zde myšlena ambulantní ordinace hematologie a transfuzního lékařství (I.B.1.14) 
nikoliv transfuzní služba, nebo laboratoř hematologie a transfuzního lékařství, obor v 
oprávnění bude vždy uveden bez omezení.  Transfuzní služba je upravena jiným právním 
předpisem a vyhláška č.92/2012 Sb. vybavení neupravuje a řeší ho odkazem na jiný právní 
předpis (Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů 
(zákon o léčivech). 
- Klinická biochemie – jedná se o laboratoř 
Požadavky na vybavení laboratoře klinické biochemie jsou v příloze č. 2, části III. A. 1. 16. + 
III.B. 1. vyhlášky č. 92/2012 Sb. Do oprávnění se píše: „ klinická biochemie - laboratoř“ nebo 
„klinická biochemie – laboratorní pracoviště“.    
- Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí – poskytovatel splňuje požadavky na 
technické a věcné vybavení, ale dle jeho sdělení poskytuje péči pouze v oboru ortopedie  
Obor byl přejmenován, Lékaři, kteří přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky č. 286/2013 Sb. 
získali specializovanou způsobilost v oboru ortopedie, se považují za lékaře se 
specializovanou způsobilostí v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí. 
Vyhláška nestanoví žádné zvláštní vybavení pro traumatologii pohybového ústrojí. Není 
třeba uvádět název oboru s omezením.  
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- Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku – v některých případech má poskytovatel 
zákrokový sálek a poskytuje péči v celém oboru, v některých případech není poskytovatel 
vybaven na chirurgické zákroky a sdělí nám, že poskytuje péči pouze v oboru 
otorinolaryngologie  
Obor byl přejmenován. Lékaři, kteří přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky č. 8/2014 Sb. 
získali specializovanou způsobilost v oboru otorinolaryngologie, se považují za lékaře se 
specializovanou způsobilostí v oboru otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Není třeba 
uvádět název oboru s omezením. 
- Endokrinologie a diabetologie – převážná část poskytovatelů má specializaci pouze z 
diabetologie nebo pouze z endokrinologie  
Uvést v oprávnění obor poskytované péče: endokrinologie a diabetologie (pouze 
endokrinologie) zatím lze, jde o přechodné období. Ve vyhlášce je vybavení dosud uvedeno 
pro oba obory zvlášť.  

- Víceoborová laboratoř, příp. laboratoř, která má v jiném místě poskytování služeb 
pouze odběrové místo 

Do oprávnění se napíše např.: víceoborová laboratoř -  biochemie, klinická farmakologie,… 
atd. Vyjmenují se obory, v nichž se dělají analýzy a odpovídá vybavení. Pokud poskytovatel 
nemá k některému oboru kompletní vybavení, obor se neuvede.  
Pro samostatné místo odběrové místnosti se uvádí: odběrová místnost pro laboratoř např. 
biochemickou, zde se neuvádí obor. 
 
 
28. – PŘEPRAVA PACIENTŮ NEODKLADNÉ PÉČE 
 
DOTAZ: 
Na KÚ  se obrátil poskytovatel s pravomocným oprávněním k poskytování zdravotních 
služeb v oboru chirurgie v rozsahu ambulantní péče a jednodenní péče s požadavkem na 
rozšíření péče o přepravu pacientů neodkladné péče v rozsahu § 2 bod 2, písm. f) zákona č. 
372/2011 Sb., tj. “pouze přeprava pacientů neodkladné péče, kterou se rozumí jejich 
přeprava mezi poskytovateli výhradně za podmínek soustavného poskytování neodkladné 
péče během přepravy“.  
Dotazy KÚ jsou následující: 
1. Zda lékař způsobilý k samostatnému výkonu lékařského povolání v oboru 
anesteziologie a intenzivní medicína naplňuje požadavek vyhlášky č. 99/2012 Sb., tj. lékař se 
specializovanou způsobilostí v oboru, v němž je poskytována péče pacientovi? KÚ se 
domnívá, že v některých případech ano. 
2. Na jakém základě má KÚ posoudit personální vybavení tohoto poskytovatele, když 
při udělování oprávnění vůbec nezná skladbu převážených pacientů. Je možné vydat 
oprávnění při doložení dokladů za lékaře – anesteziologa  a dále zdravotnického záchranáře 
bez odborného dohledu a sestry pro intenzivní péči podle přílohy č. 7 vyhl. č. 99/2012 Sb. 
bod 1.1. písm b)? Nebo je potřeba předložit doklady i za lékaře se specializovanou 
způsobilostí v některém z dalších oborů? 
 
Poskytovatel se na KÚ obrátil s dotazem, zda na základě rozhodnutí o oprávnění k 
poskytování přepravy pacientů neodkladné péče vydaného KÚ budou oprávněni zajišťovat 
uvedené služby v rámci celé České republiky a dále i přepravovat pacienty neodkladné péče 
také mimo hranice ČR.  KÚ není zřejmé, zda se oprávnění vydané KÚ vztahuje pouze na 
tento kraj. Pokud by chtěli poskytovat tuto zdravotní péči i v jiných krajích, pak by museli 
požádat v těchto krajích o vydání oprávnění?  
Jaký doklad a od jaké instituce musí poskytovatel obdržet, aby mohl přepravovat pacienty 
přes hranice?  
Z jednání zcela jednoznačně vyplynulo, že hlavním záměrem poskytovatele je přeprava 
pacientů ze zahraničí do ČR. Letecky přes hranice na místní letiště a pak sanitou do 
zdravotnického zařízení. 
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KÚ žádá o upřesňující výklad požadavků personálního zabezpečení vyhlášky č. 99/2012 Sb., 
příloha č. 7, vyhl. č. 99/2012 Sb. bod 1.1. a dále o sdělení, jakým způsobem mohou  převozy 
pacientů mimo území ČR probíhat, kdo tyto převozy schvaluje a co musí poskytovatel 
zdravotních služeb pro tuto činnost splňovat. Který právní předpis toto upravuje? 
 
ODPOVĚĎ: 
Podle přílohy 7, bod 1.1.  vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální 
zabezpečení zdravotních služeb, v platném znění, musí službu poskytovat nebo být 
dostupný lékař se specializovanou nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru, v němž je 
poskytována péče pacientovi. 
 
Přepravou pacientů neodkladné péče se rozumí jejich přeprava mezi poskytovateli výhradně 
za podmínek soustavného poskytování neodkladné péče během přepravy. Lékař způsobilý k 
samostatnému výkonu lékařského povolání v oboru anesteziologie a intenzivní medicína 
naplňuje požadavek vyhlášky č. 99/2012 Sb., neboť je způsobilý k poskytování neodkladné 
péče. Správní orgán nepotřebuje k posouzení personálního zabezpečení znát skladbu 
převážených pacientů. 
 
Pokud jde o dotaz, zda na základě rozhodnutí o oprávnění k poskytování přepravy pacientů 
neodkladné péče vydaného KÚ bude poskytovatel oprávněn zajišťovat uvedené služby v 
rámci celé České republiky a dále i přepravovat pacienty neodkladné péče také mimo 
hranice ČR, odkazujeme na příslušná ustanovení zákona č. 372/2011 Sb. (§ 11 odst. 5, § 18 
odst.1, písm. a), bod 5.), ze kterých vyplývá,  že žadateli vydává oprávnění KÚ, v jehož 
správním obvodu má pracoviště, kde poskytuje služby. Pokud má pracoviště (zázemí) na 
území určitého kraje, může na základě oprávnění vydaného příslušným KÚ poskytovat 
služby na území celé ČR, i přepravovat pacienty mimo ČR. 
 
Pokud poskytovatel splňuje všechny požadavky stanovené zákonem č. 372/2011 Sb., o 
zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění, prováděcími 
vyhláškami a dalšími právními předpisy, tj. vyhláškami č. 92/2012 Sb., o požadavcích na 
minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť 
domácí péče, č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení 
zdravotních služeb a č. 296/2012 Sb., 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, všechny v platném znění, nepotřebuje k udělení oprávnění žádné další doklady 
či povolení. 
Co se týče Vámi zmiňované letecké přepravy pacientů ze zahraničí do ČR (tzv. repatriace 
pacientů), pak výše zmiňovaná vyhl. č. 296/2012 Sb. stanoví vybavení minimální a další 
vybavení konkrétně neupravuje. Letadlo lze považovat za další vybavení nad rámec 
vybavení minimálního stanoveného právním předpisem. Registrující orgán před udělením 
oprávnění sleduje, zda používané letadlo splňuje všechny technické a věcné parametry pro 
letecký provoz a zda je zajištěno spojení s dispečinkem. Podle našeho názoru musí 
odpovídat i věcné a technické vybavení letadla a personální zabezpečení. Toto by mělo být 
minimálně v takovém rozsahu, jako ve vozidle pro přepravu pacientů neodkladné péče (viz 
část III. citované vyhlášky). 
 
 
29. – DENTÁLNÍ HYGIENISTKA  
 
DOTAZ: 
Krajský úřad při své kontrolní činnosti zjistil, že zubní lékaři poskytují a zaměstnávají ve 
svých ordinacích dentální hygienistky. Tato péče není hrazena z prostředků veřejného 
zdravotního pojištění, pojišťovny tedy nepožadují po zubních lékařích v oprávnění mít 
uveden obor dentální hygiena. Podle názoru krajského úřadu je poskytování zdravotních 



30 
 

služeb v oboru dentální hygiena samostatným nelékařským oborem (zákon č. 96/2004 Sb.) a 
poskytovatelé, kteří poskytují zdravotní služby v oboru dentální hygieny samostatně (ve 
svých prostorách a zubní lékaři své pacienty na dentální hygienu k nim posílají) oprávnění 
mají. Na základě této skutečnosti oslovil krajský úřad předsedy OS České stomatologické 
komory. Následně KÚ obdržel stanovisko České stomatologické komory s opačným 
názorem. 
KÚ žádá o stanovisko, zda má mít poskytovatel v oboru zubního lékařství uveden v 
oprávnění i nelékařský obor dentální hygiena, pokud tuto službu poskytuje prostřednictvím 
zaměstnanců, kteří mají způsobilost k výkonu dentální hygieny. 
 
Krajský úřad v dané věci postupuje tak, že nechává na zvážení každého poskytovatele, zda 
si obor dentální hygiena do oprávnění doplní. 
 
PŘÍLOHA: VYJÁDŘENÍ ČSK (podnět k dotazu KÚ) 
Prezidentovi České stomatologické komory (ČSK) byl dne 5.1.2015 předán  dopis, ve kterém 
KÚ konstatuje, že mnozí poskytovatelé v oboru zubní lékařství v tomto kraji, kteří zároveň 
poskytují služby v oboru dentální hygienistka (zpravidla pro výkon této činnosti zaměstnávají 
jiné pracovníky – dentální hygienistky), nemají tento obor uvedený v oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb, tudíž nejsou oprávněni poskytovat služby v oboru dentální hygienistka a 
dopouštějí se správního deliktu dle § 117 odst. 1 písm. a) zákona o zdravotních službách. 
 
ČSK konstatuje, že výše naznačené závěry KÚ nejsou správné. Dentální hygiena je 
podmnožinou zubního lékařství. Poskytovatel v oboru zubní lékařství, který poskytuje výkony 
dentální hygieny, tak činí v rámci oboru zubního lékařství. Nepotřebuje proto oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb v oboru dentální hygieny. To přitom platí i tehdy, jestliže 
výkony dentální hygieny poskytuje zdravotnickými pracovníky se způsobilostí k výkonu 
zdravotnického povolání dentální hygienistky. 
 
V obdobné situaci je např. poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné lékařství, 
který nepochybně nepotřebuje oprávnění k poskytování zdravotních služeb v oboru 
všeobecná sestra, přestože některé zdravotní služby (aplikace injekcí, odběry krve, měření 
krevního tlaku apod.) poskytuje prostřednictvím všeobecné sestry. Jde totiž stále o 
poskytování zdravotních služeb v oboru všeobecné lékařství. Analogicky tedy poskytovatel 
v oboru zubní lékařství nepotřebuje oprávnění k poskytování zdravotních služeb v oboru 
dentální hygienistka, i když některé výkony (bělení zubů, odstraňování zubního kamene, 
pečetění fisur apod.) poskytuje prostřednictvím dentální hygienistky. Jde totiž stále o 
poskytování zdravotních služeb v oboru zubní lékařství. 
 
Vzhledem k výše uvedenému žádá ČSK, aby KÚ přehodnotil své stanovisko a nevyzýval 
poskytovatele v oboru zubní lékařství, kteří poskytují zdravotní služby v tomto oboru 
prostřednictvím dentálních hygienistek, k rozšíření oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb na obor dentální hygienistka. 
 
ODPOVĚĎ: 
Dentální hygiena je obor v oblasti preventivní stomatologické péče a je součástí 
stomatologické péče.  
Dentální hygienistka může v rozsahu, v jakém má způsobilost k výkonu povolání bez 
odborného dohledu (viz § 17 zák. č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických 
povoláních), být poskytovatelem zdravotních služeb, resp. mít oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb. Pak může uskutečňovat pouze výchovnou činnost v rámci zubní 
prevence a poskytovat pouze preventivní péči na úseku dentální hygieny, tedy ty činnosti, 
k jejichž výkonu může být dentální hygienistka způsobilá bez odborného dohledu (viz 
ustanovení § 16 odst. 1 vyhlášky č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a 
jiných odborných pracovníků). Činnosti, k nimž je nutný odborný dohled či dokonce přímé 
vedení zubního lékaře, nemohou být předmětem samostatné činnosti dentální hygienistky.  
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Vzhledem k dosud uvedenému a skutečnosti, že dle vyhlášky č. 99/2012 Sb., o 
požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, v platném znění, 
Přílohy 1, Část I, B. Zvláštní požadavky, bod 1.55. Zubní lékařství zahrnuje tento obor 
kromě činností zubního lékaře a všeobecné sestry i činnost dentální hygienistky a 
současně dle ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a 
uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického 
povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, v platném znění se za výkon povolání 
zubního lékaře s odbornou způsobilostí považuje mj. i preventivní péče, která je 
charakteristická i pro obor dentální hygieny, jsme toho názoru, že poskytovatel v oboru 
zubního lékařství nemusí mít v oprávnění uveden obor dentální hygiena.  
 
 
30. – DOKLADY, PROVOZNÍ ŘÁD, PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ZDRAVOTNÍCH 
SLUŽEB, NÁJEMNÍ SMLOUVA  
 
DOTAZ: 
Na základě provedených kontrol, ale i s ohledem na skutečnost, že ministerstvo zdravotnictví 
bude případně řešit odvolání poskytovatelů ve správních řízeních, se KÚ obrací na MZ  
s žádostí o stanovisko k následujícím zjištěním: 
 
V § 21 zákona č. 372/2011 Sb. je uvedeno: 
Poskytovatel je povinen písemně oznámit příslušnému správnímu orgánu všechny změny 
týkající se údajů uvedených v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb a dále všechny změny týkající se údajů v dokladech předkládaných se žádostí o 
udělení oprávnění a předložit o těchto změnách doklady, pokud mohou být důvodem pro 
pozastavení, změnu, zrušení nebo zánik oprávnění. Poskytovatel je dále povinen písemně 
oznámit správnímu orgánu, který vydal souhlas, povolení nebo jiné rozhodnutí nebo závazné 
stanovisko jako podklad pro rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb, všechny změny týkající se těchto rozhodnutí nebo závazného stanoviska, pokud 
mohou být důvodem pro jejich změnu, zrušení nebo odejmutí. V případě změn údajů 
uvedených v § 18 odst. 2 písm. a) bodě 4 se oznamují pouze změny týkající se vedoucích 
zaměstnanců. Správní orgán, který vydal souhlas, povolení nebo jiné rozhodnutí nebo 
závazné stanovisko jako podklad pro rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb, neprodleně oznámí příslušnému správnímu orgánu jejich změnu, odnětí 
nebo zrušení. 
 
Při kontrolní činnosti KÚ zjišťuje: 

- poskytovatel předloží závazný posudek hygienika ještě např. z roku 1998, tedy před 
účinností zákona č. 258/2000 Sb. (doklady nejsou v některých spisech předaných okresními 
úřady doloženy); zákon č. 258/2000 Sb. ve svém ustanovení § 103 odst. 1 mimo jiné uvádí: 
Osoby, které zahájily výkon činností, k nimž je třeba vypracovat provozní řád, tj. přede dnem 
1. ledna 2001, jsou povinny splnit tuto povinnost do 6 měsíců od tohoto data. 
Orgán ochrany veřejného zdraví provozní řád posoudí ve lhůtě do 6 měsíců ode dne 
doručení návrhu. 
Je správný výklad KÚ, že poskytovatel zdravotních služeb (dříve provozovatel NZZ) byl 
povinen požádat o vydání rozhodnutí o schválení provozního řádu do 6 měsíců od účinnosti 
zákona č. 258/2000 Sb. a že byl povinen tento doklad předložit do 15 dnů registrujícímu 
správnímu orgánu na základě výše uvedeného ustanovení (změna se týká dokladů 
předkládaných se žádostí)? 
Podléhá nesplnění předložení rozhodnutí o schválení provozního řádu ustanovení § 117 
odst. 1 písm. e) zákona č. 372/2011 Sb. o nesplnění oznamovací povinnosti a je tedy možné 
uložit pokutu za správní delikt podle § 117 odst. 4 písm. c)? 
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- poskytovatel předloží při kontrole osvědčení komory k výkonu soukromé praxe, případně 
atestaci I. stupně. 
Zákon č. 95/2004 Sb. ve svém ustanovení § 44 mimo jiné uvádí: 
Lékaři, kteří podle dosavadních právních předpisů získali specializaci I. stupně v základních 
oborech anesteziologie a resuscitace, dermatovenerologie, gynekologie a porodnictví, 
chirurgie, klinická biochemie, lékařská mikrobiologie, neurologie, oftalmologie, ortopedie,  
otorinolaryngologie, patologická anatomie, psychiatrie, urologie nebo hygiena a 
epidemiologie, získávají specializovanou způsobilost v obdobných oborech specializačního 
vzdělávání stanovených v příloze k tomuto zákonu, pokud si doplní chybějící část odborné 
praxe stanovené vzdělávacím programem příslušného specializačního oboru do 5 let ode 
dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Lékaři, kteří podle dosavadních právních předpisů získali 
specializaci I. stupně v základním oboru pediatrie, získávají specializovanou způsobilost v 
oboru dětské lékařství, pokud si doplní chybějící část odborné praxe stanovené vzdělávacím 
programem tohoto specializačního oboru do 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 
Lékaři, kteří podle dosavadních právních předpisů získali specializaci I. stupně v základním 
oboru radiodiagnostika, získávají specializovanou způsobilost v oboru radiologie a 
zobrazovací metody, pokud si doplní chybějící část odborné praxe stanovené vzdělávacím 
programem tohoto specializačního oboru do 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 
Lékaři, kteří podle dosavadních právních předpisů získali specializaci I. stupně v základním 
oboru radioterapie, získávají specializovanou způsobilost v oboru radiační onkologie, pokud 
si doplní chybějící část odborné praxe stanovené vzdělávacím programem tohoto 
specializačního oboru do 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Lékaři, kteří podle 
dosavadních právních předpisů získali specializaci I. stupně v základním oboru interní 
lékařství, získávají specializovanou způsobilost v oboru vnitřní lékařství, pokud si doplní 
chybějící část odborné praxe stanovené vzdělávacím programem tohoto specializačního 
oboru do 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Bez doplnění odborné praxe podle 
věty prvé až páté získávají specializovanou způsobilost ti, kteří získali osvědčení České 
lékařské komory k výkonu soukromé lékařské praxe a nejméně 5 z posledních 6 let 
nepřetržitě vykonávali zdravotnické povolání lékaře. 
 
§ 44 odst. 8 zákona č. 95/2004 Sb. pak uvádí: 
V případě pochybností, zda lékař, zubní lékař nebo farmaceut splňuje podmínky pro získání 
specializované způsobilosti ve specializačním oboru stanoveném v příloze k tomuto zákonu, 
rozhodne ministerstvo do 90 dnů ode dne podání žádosti. 
Na základě metodického pokynu ministerstva zdravotnictví, kdy registrující správní orgán 
není oprávněn posuzovat délku praxe či délku výkonu povolání, požaduje KÚ  
u poskytovatelů s atestací I. stupně, ale i u poskytovatelů, kteří předloží pouze licenci 
komory, předložit doklad o specializované způsobilosti vydaný Ministerstvem zdravotnictví 
ČR. 
 
V § 5 odst. 3 zákona č. 95/2004 Sb. je uvedeno: 
Podmínkou pro samostatný výkon povolání lékaře je získání specializované způsobilosti, 
pokud tento zákon nestanoví jinak. Registrující správní orgán postupuje při prokazování 
splnění podmínek pro samostatný výkon povolání podle Metodického pokynu pro uznávání a 
prokazování specializované způsobilosti lékaře, zubního lékaře a farmaceuta podle zákona 
č. 95/2004 Sb. 
Je správný výklad KÚ, že v případě, kdy poskytovatel nepředloží doklad o atestaci II. stupně 
nebo osvědčení o specializaci vydané MZ ČR, nesplňuje podmínky pro výkon samostatného 
povolání lékaře dané zákonem č. 95/2004 Sb.? 
 
Pokud je tomu tak, jaký správný postup zvolit v těchto případech. 
1) Zahájit správní řízení o nesplnění oznamovací povinnosti (neboť přechodné období 
k získání specializované způsobilosti dané zákonem č. 95/2004 Sb. již uběhlo) a 
následně uložit pokutu. 
2) Postupovat podle ustanovení § 24 zákona a z moci úřední pozastavit výkon činnosti do 
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doby doložení specializované způsobilosti a následně uložit pokutu. 
3) Zahájit správní řízení o odejmutí oprávnění, v případě že v průběhu řízení doklad 
předloží, řízení zastavit. I v tomto případě lze uložit následně pokutu za neplnění 
oznamovací povinnosti? 
4) Poskytovatel požádá v souladu s ustanovením § 26 o přerušení poskytování do doby 
předložení dokladu prokazujícího samostatný výkon povolání. 
- poskytovateli skončila doba nájmu a nepředloží správnímu orgánu novou nájemní smlouvu, 
tedy nepředloží doklad, z něhož vyplývá oprávnění poskytovatele užívat prostory k 
poskytování zdravotních služeb (§ 18 odst. 2 písm. a bod 10.) 
Podléhá nesplnění předložení dokladu prokazujícího oprávnění poskytovatele užívat prostory 
k poskytování zdravotních služeb ustanovení § 117 odst. 1 písm. e) zákona č. 372/2011 Sb. 
o nesplnění oznamovací povinnosti a je tedy možné uložit pokutu za správní delikt podle 
§ 117 odst. 4 písm. c)? 
 
Závěrem KÚ konstatuje skutečnost, že velká většina poskytovatelů zdravotních služeb 
schválené provozní řády ani nájemní smlouvy nepředkládá. KÚ má za to, že správní orgán 
není povinen poskytovatele k plnění jejich zákonem daných povinností vyzývat, avšak 
správní orgán o těchto skutečnostech ví a měl by je tedy řešit. 
Jelikož výklad jednotlivých krajských úřadů k výše uvedenému je rozdílný, bylo by vhodné 
postup správních orgánu v těchto (velmi častých) případech sjednotit, aby státní správa 
postupovala jednotně. 
Správní orgán nechce působit represivně (pokuty jsou až do výše 300000, Kč), ale využíval 
by institutu pokut jako výchovného prostředku, (1000,- Kč za vedené správní řízení a vlastní 
pokutu do max. 10000,- Kč, vždy podle posouzení jednotlivého případu, podle součinnosti, 
rychlosti předložení požadovaného dokladu atp.). 
 
ODPOVĚĎ: 
Ve svém podání se dotazujete na oprávnění krajských úřadu zjišťovat v rámci kontroly 
splnění podmínek oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 
Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o zdravotních službách“). 
 
Konkrétně se jedná o následující podmínky: 
 

1) Provozní řád schválený příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví dle zákona č. 
258/2000 Sb. 

2) Odborná kvalifikace poskytovatele zdravotních služeb nebo odborných zástupců 
poskytovatele ve smyslu zákona č. 95/2004 Sb. 

3) Nájemní smlouva, resp. oprávnění poskytovatele užívat prostory k poskytování 
zdravotních služeb ve smyslu § 18 odst. 2 písm. a) bod 10. zákona o zdravotních 
službách (dále také jen „předmětné dokumenty“). 

 
V této souvislosti se z pozice správního orgánu tážete, zda je nedoložení předmětných 
podkladů možné současně klasifikovat jako jednání, které naplňuje skutkovou podstatu 
správního deliktu dle § 117 odst. 1 písm. e) zákona o zdravotních službách (nesplnění 
oznamovací povinnosti dle § 21 odst. 1 a 2 cit. zákona). 
 
Podle § 107 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 15 odst. 1 zákona o zdravotních službách 
kontrolu poskytovatelů v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb nebo kontrolu 
poskytovatelů nebo jiných právnických nebo podnikajících fyzických osob v souvislosti s 
prováděním činností, k nimž je třeba udělení souhlasu, oprávnění k činnosti nebo jiného 
obdobného povolení podle tohoto zákona nebo jiných zákonů upravujících zdravotní služby, 
kontrolu poskytovatelů sociálních služeb uvedených v Národním registru poskytovatelů a 
osob poskytujících zdravotní služby podle § 20 provádí mj. příslušný správní orgán, tj. 
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krajský úřad, v jehož správním obvodu je zdravotnické zařízení, v němž jsou poskytovány 
zdravotní služby. 
Předmětné dokumenty, které zmiňujete ve svých dotazech, jsou přitom doklady, které 
prokazují splnění podmínek udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle § 16 
zákona o zdravotních službách, které jsou dále specifikovány v § 18 zákona o zdravotních 
službách (náležitosti žádosti o udělení oprávnění a jejích podkladů v závislosti na tom, zda je 
žadatelem fyzická nebo právnická osoba). 
Krajský úřad je oprávněn v rámci kontroly požadovat předložení předmětných dokumentů a v 
závislosti na obsahu předložených dokumentů či jejich nepředložení učinit příslušné kontrolní 
závěry. 
 
K předmětným dokumentům lze pak uvést následující: 
 
Ad 1) Provozní řád schválený příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví dle zákona 
č. 258/2000 Sb. 
 
Podle § 16 odst. 1 písm. j) a dále podle § 18 odst. 2 písm. a) bod 9., resp. § 18 odst. 2 písm. 
c) bod 4. zákona o zdravotních službách je nutné k žádosti o udělení oprávnění doložit 
provozní řád schválený příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví (krajskou hygienickou 
stanicí). Tuto povinnost poskytovatelé zdravotních služeb neměli do účinnosti zákona č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, ke dni 1. 1. 2001. 
Avšak podle přechodného ustanovení § 103 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví, jak 
správně podotýkáte, jsou osoby, které zahájily výkon činností, k nimž je třeba vypracovat 
provozní řád, přede dnem 1. ledna 2001, povinny splnit tuto povinnost do 6 měsíců od tohoto 
data. Osoby poskytující péči (§ 15 odst. 1) a osoby provozující koupaliště, holičství, 
kadeřnictví, manikúru, pedikúru, kosmetické, masérské, regenerační a rekondiční služby a 
služby, při nichž se používají speciální přístroje k péči o tělo, jsou v této lhůtě dále povinny 
předložit návrhy provozních řádů příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. Orgán 
ochrany veřejného zdraví provozní řád posoudí ve lhůtě do 6 měsíců ode dne doručení 
návrhu. Nesplnění povinností uložených zákonem o ochraně veřejného zdraví je přitom 
možné sankcionovat pokutou dle § 92 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví, protože se 
jedná o trvající delikt. Z hlediska kompetencí krajského úřadu tak lze uvažovat o uložení 
nápravných opatření podle § 109 písm. a) zákona o zdravotních službách, popř. o 
pozastavení či odejmutí oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle § 24 odst. 3 písm. 
a) nebo b) zákona o zdravotních službách, přičemž doporučujeme, aby byly voleny nejprve 
„sankční“ prostředky mírnější (princip přiměřenosti). 
 
Ad 2) Odborná kvalifikace poskytovatele zdravotních služeb nebo odborných zástupců 
poskytovatele ve smyslu zákona č. 95/2004 Sb. 
Pokud jde o kontrolu odborné kvalifikace lékaře pro poskytování zdravotních služeb, resp. 
osob poskytujících zdravotní služby ve zdravotnickém zařízení, odkazujeme v rovině 
podkladů, které jsou nezbytné k doložení specializované způsobilosti, na „Metodický pokyn 
pro uznávání a prokazování specializované způsobilosti lékaře, zubního lékaře a farmaceuta 
podle zákona č. 95/2004 Sb.“ 
Krajský úřad je podle našeho názoru oprávněn tyto podklady vyžadovat od poskytovatele v 
rámci výkonu kontroly a bude-li zjištěno, že lékař potřebnou způsobilostí v oboru či oborech 
poskytovaných zdravotních služeb (či pro daný druh a rozsah zdravotní péče dle registrace 
NZZ) nedisponuje, je zde na místě uvažovat o nesplnění podmínky pro samostatný výkon 
povolání. V návaznosti na tato kontrolní zjištění je krajský úřad oprávněn a v zásadě povinen 
zahájit příslušné správní řízení o změně či zrušení oprávnění (registrace), popř. o jeho 
pozastavení. 
Podle názoru právního odboru není jednáním poskytovatele zdravotních služeb naplněna 
skutková podstata správního deliktu porušení oznamovací povinnosti dle § 117 odst. 1 písm. 
e) zákona o zdravotních službách, neboť nedošlo ke změně podkladů, které předložil spolu s 
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původní žádostí o registraci NZZ (předpokládáme, že se jedná o původní registrace NZZ dle 
zák. č. 160/1992 Sb.). 
V případě, že by v průběhu správního řízení ve věci odejmutí registrace byl doložen chybějící 
doklad (např. rozhodnutí MZ o přiznání specializované způsobilosti), bylo by skutečně na 
místě řízení zastavit. Ani v tomto případě nelze uložit pokutu za nesplnění oznamovací 
povinnosti. 
O přerušení poskytování zdravotních služeb se nerozhoduje ve správním řízení, jedná se o 
jednostranný krok poskytovatele zdravotních služeb, a proto zde není vyloučeno vedení 
správního řízení o odejmutí registrace, její změně nebo o pozastavení (zde také viz § 25 
odst. 6 zákona o zdravotních službách). 
 
Ad 3) Nájemní smlouva, resp. oprávnění poskytovatele užívat prostory k poskytování 
zdravotních služeb ve smyslu § 18 odst. 2 písm. a) bod 10. zákona o zdravotních službách. 
K Vašemu dotazu, zda podléhá oznamovací povinnosti skončení dosavadního nájemního 
vztahu, se domníváme, že ano. Skončení nájmu, resp. jiného obdobného vztahu k 
prostorům, v nichž dochází k poskytování zdravotních služeb (oprávnění užívat zdravotnické 
zařízení) odpovídá dikci oznamovací povinnosti stran podkladů žádosti o udělení oprávnění 
dle § 21 zákona o zdravotních službách. Jedná se totiž o změnu týkající se údaje (doba 
nájmu) v dokladu (nájemní smlouvě či v nájemním či jiném obdobném vztahu), který se 
předkládá krajskému úřadu se žádostí o udělení oprávnění, kdy současně platí, že změna 
tohoto údaje ve smyslu ztráty oprávnění využívat zdravotnické zařízení může být důvodem 
pro pozastavení, změnu, zrušení nebo zánik oprávnění – zde také viz § 24 odst. 1 písm. a) 
zákona o zdravotních službách. To však neplatí, trvá-li nájemní či jiný obdobný vztah nadále, 
jen došlo k uzavření nové smlouvy (jejího dodatku), aniž by došlo ke ztrátě oprávnění užívat 
k poskytování zdravotních služeb předmětné prostory. V takovém případě by trvání na plnění 
oznamovací povinnosti formou doložení každé nové či aktualizované nájemní smlouvy bylo 
přehnaným formalismem, který neodpovídá jazykovému vyjádření právní normy v § 21 
zákona o zdravotních službách, ani jejímu smyslu a účelu. Nadto by nebyla splněna 
podmínka, že se jedná v případě nové nájemní smlouvy o důvod pro pozastavení, změnu, 
zrušení nebo zánik oprávnění (spočívala-li by změna toliko v prodloužení nájemní smlouvy). 
To však nebrání kontrolovat podmínku dle § 16 odst. 1 písm. f) zákona o zdravotních 
službách v rámci kontroly poskytovatele podle kontrolního řádu (a to i za využití ustanovení § 
3 kontrolního řádu) a požádat o předložení takové nájemní smlouvy. 
Co se týká možnosti zahájit správní řízení ve věci porušení oznamovací povinnosti k výše 
popsaným předmětným dokumentům, Ministerstvo zdravotnictví pro takový postup krajských 
úřadů nespatřuje právní důvod, neboť nedošlo ke změně údajů uvedených v oprávnění, resp. 
ke změně podkladů, které jsou či byly podmínkou pro udělení oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb, proto by zde nebylo lze shledat naplnění skutkové podstaty správního 
deliktu dle § 117 odst. 1 písm. e) zákona o zdravotních službách, ledaže by byly splněny 
všechny podmínky oznamovací povinnosti dané v § 21 zákona o zdravotních službách, což 
patrně nebude praktické. Nedoložení předmětných dokumentů či jejich obsahový nesoulad s 
platnými právními předpisy může vést toliko k uložení nápravných opatření v rámci 
provedené kontroly či pozastavení nebo odejmutí oprávnění. 
 
Konečně na samý závěr upozorňujeme, že se jedná o obecné stanovisko, které 
nezohledňuje individuální okolnosti každého jednotlivého případu a z tohoto důvodu nemůže 
být podkladem garantujícím správnost postupu krajského úřadu, který je vždy povinen činit 
vlastní právní úvahu podle konkrétních skutkových okolností. 
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31. – ZDRAVOTNÍ PÉČE V  ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  
 
DOTAZ: 
Na základě podnětu, ve kterém pisatel upozorňuje na možné poskytování zdravotních služeb 
bez získání oprávnění k jejich poskytování, zahájil KÚ kontrolu u jedné obecně prospěšné 
společnosti.  
 
Odbor sociálních věcí daného kraje již s touto o.p.s. zahájil správní řízení o správním deliktu  
- jedná se o poskytování pobytových sociálních služeb bez získání oprávnění k jejich 
poskytování. 
 
Při kontrole bylo zjištěno, že v zařízení je ubytováno celkem 24 klientů, dochází zde praktický 
lékař, který je pro tyto klienty registrujícím poskytovatelem. Na základě jeho ordinace zde 
údajně dochází sestra z agentury domácí péče, ale také péči zajišťuje všeobecná sestra, 
která má sice osvědčení k výkonu zdrav. povolání bez odborného dohledu, ale u o.p.s. 
pracuje jako pracovník sociálních služeb. Ošetřovatelskou péči (např. příprava a podávání 
léků, aplikace inzulínu, měření fyziologických funkcí, měření glykemického indexu, příprava a 
podání stravy do PEG) zde kromě těchto registrovaných sester provádí také pracovníci 
sociálních služeb. Statutární zástupce o.p.s. argumentuje tím, že tito pracovníci byli 
edukování agenturou domácí péče k provádění těchto úkonů, doma rodinní příslušníci také 
tyto úkony dělají a oni jsou ubytovací zařízení a oprávnění k poskytování zdravotních služeb 
nepotřebují.  
 
KÚ se chce ujistit, zda je jeho úvaha správná a toto zařízení musí mít oprávnění k 
poskytování zdravotních služeb pro (minimálně) obor všeobecná sestra, aby tuto 
ošetřovatelskou péči (v souladu s vyhl. č. 55/2011 sb., o činnostech zdravotnických 
pracovníků a jiných odborných pracovníků, v platném znění) na základě indikace lékaře 
mohlo provádět. 
 
ODPOVĚĎ: 
Dle ustanovení § 11 odst. 2, písm. b) zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 
podmínkách jejich poskytování (dále jen zákon o zdravotních službách) je možné poskytovat 
zdravotní služby v zařízeních sociálních služeb podle zákona o sociálních službách (zákon č. 
108/2006 Sb.) bez získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb; podle § 11 odst. 8 
zákona o zdravotních službách je pak takový poskytovatel povinen před započetím 
poskytování zdravotních služeb v zařízeních sociálních služeb oznámit tuto skutečnost 
krajskému úřadu příslušnému podle místa jejich poskytování. Je otázkou, zda tuto zákonnou 
povinnost Vámi zmiňovaná obecně prospěšná společnost (dále jen o.p.s.) splnila. 
 
Při poskytování zdravotních služeb je poskytovatel sociálních služeb mimo jiné povinen 
dodržovat povinnosti stanovené poskytovateli v § 45 odst. 1 zákona o zdravotních službách, 
tj. poskytovatel je povinen poskytovat zdravotní služby na náležité odborné úrovni, vytvořit 
podmínky a opatření k zajištění uplatňování práv a povinností pacientů a dalších 
oprávněných osob, zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků při 
poskytování zdravotních služeb.  
 
Pokud tvrdí statutární zástupce o.p.s., že toto oprávnění k poskytování zdravotních služeb 
nepotřebuje (zřejmě na základě ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) zákona o zdravotních 
službách), pak by měla mít statut zařízení sociálních služeb dle zák. č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách. Ošetřovatelská a rehabilitační péče by pak v tomto zařízení měla být 
poskytována dle ustanovení § 36 zák. č. 108/2006 Sb. především prostřednictvím 
zaměstnanců zařízení, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání 
podle zvláštního právního předpisu, kterým v tomto případě je zák. č. 96/2004 Sb., o 
podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických 
povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, v platném znění. 
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Dle jeho ustanovení § 3 nelze poskytovat zdravotní služby bez způsobilosti k výkonu 
povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka, a to i v případě 
poskytování zdravotních služeb prostřednictvím pracovníků sociálních služeb. 
 
Dle Vašeho sdělení však KÚ s touto o.p.s. zahájil správní řízení ve věci poskytování 
pobytových sociálních služeb bez získání oprávnění k jejich poskytování. Pokud se tedy 
ukázalo, že v tomto případě nejde o zařízení sociálních služeb dle zák. 108/2006 Sb., pak je 
Vaše úvaha k dané problematice správná a tato o.p.s. musí mít k poskytování zdravotních 
služeb oprávnění dle zákona o zdravotních službách. V tom případě je jistě na místě zvážení 
zahájení správního řízení pro tento správní delikt (ustanovení § 115 odst. 1, písm. a) zákona 
o zdravotních službách). 
 
Pokud, jak v dotazu uvádíte, vykonávají všeobecné sestry s osvědčením k výkonu 
zdravotnického povolání bez odborného dohledu činnosti podle příslušných ustanovení 
vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných 
pracovníků, tj. mimo jiné zajišťují základní a specializovanou ošetřovatelskou péči 
prostřednictvím ošetřovatelského procesu, jedná se v tomto případě o poskytování 
zdravotních služeb v zařízení bez oprávnění k poskytování zdravotních služeb.  
 
 
32. – MÍSTO POSKYTOVÁNÍ ZS 
 
DOTAZ: 
KÚ žádá o vyjádření, zda v případě lázeňské péče, kdy lázně využívají pro ubytování hostů 
depandanty rozmístěné po městě a jedná se vlastně o penziony či hotely, s nimiž lázně 
uzavřely smlouvy o ubytování hostů – dle vyhlášky č. 92/2012 tedy tzv. ubytování hotelového 
typu, je nutné, aby tyto depandanty byly uváděny v oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb (v roce 2012 bylo KÚ sděleno, že ano, ale je možné, že se názor MZ změnil) a pokud 
ano, zda je nutné, aby byl v souvislosti s registrací nového ubytování předkládán jako u míst 
poskytování schválený provozní řád. Vyhláška sice nikde neuvádí výslovně, že tyto 
depandanty nejsou považovány za zdravotnická zařízení, ale uvádí, že se jedná o ubytování 
hotelového typu. Bylo by tedy možné z tohoto usuzovat, že se nejedná o ZZ a v takovém 
případě nevyžadovat výše uvedený doklad? (obdobně, jako není provozní řád vyžadován v 
případě kontaktních míst, která nejsou považována za ZZ). 
 
ODPOVĚĎ: 
Stanovisko ze dne 20.11.2012 považuje MZ za platné. 

Uvedení ubytovacích kapacit (v daném případě hotelů a penzionů) není dle názoru 
Ministerstva zdravotnictví v rozporu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 
podmínkách jejich poskytování, pokud poskytovatel splní požadavky stanovené platnými 
právními předpisy, tj. zejména bude mít titul k užívání těchto objektů či jejich částí a budou 
splněny další níže uvedené požadavky. 
  
Do oprávnění k poskytování zdravotních služeb lze uvést jednotlivé  objekty  (vč. hotelů a 
penzionů) v případě, že poskytovatel doloží doklad, z něhož vyplývá oprávnění žadatele 
užívat (v těchto objektech) prostory k poskytování zdravotních služeb /viz § 18 odst. 2 písm. 
a) bod 10 zákona o zdravotních službách/. Při splnění této podmínky lze tyto ubytovací 
kapacity považovat za součást zdravotnického zařízení poskytovatele s tím, že musí 
splňovat požadavky stanovené vyhláškou č. 92/2012 Sb.  
  
Požadavky stanovené vyhláškou č. 99/2012 Sb. jsou stanoveny nikoliv pro zdravotnické 
zařízení, ale na zabezpečení zdravotních služeb. Poskytovatel tedy musí zabezpečit takové 
personální zabezpečení, které bude odpovídat počtu lůžek určených a využívaných pro 
poskytování zdravotní lázeňské léčebně rehabilitační péče. Toto personální zabezpečení se 
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však nutně nepožaduje (pokud to nevyžaduje spektrum ubytovaných pacientů) v objektech, 
kde je zabezpečeno pouze ubytování, nikoliv poskytování konkrétních výkonů zdravotních 
služeb. Personální zabezpečení musí však být pro pacienty přiměřeně dostupné tak, aby 
byla zajištěna kvalita péče a bezpečí pacientů (pacienti musí být informováni, na koho se 
mají v případě potřeby zdravotnického personálu obrátit).   
Tj. praxe v poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče z hlediska personálního 
zabezpečení bude jako doposud: v některých objektech, zejména balneoprovozech "přímo 
poskytuje službu" zdravotnický personál, ale je dostupný pro všechny pacienty i v místě 
ubytování, může se tam v případě nutnosti dostavit atd. Nerozhoduje, zda se jedná o 
"depandance" objektů ve vlastnictví poskytovatele služeb, nebo zda se jedná o kapacity 
ubytování na základě nájemní smlouvy nebo i jiného právního vztahu. Běžnou praxí u těchto 
poskytovatelů je, že imobilní nebo hůře mobilní pacienti jsou ubytováni přímo v objektu, kde 
je balneoprovoz nebo v objektu pokud možno co nejbližším tak, aby měli snadný přístup ke 
všem službám a zdravotnický personál mohl být v případě potřeby bez průtahu přítomen  
v pokoji pacienta. Mobilní pacienti pak jsou ubytováváni v objektech vzdálenějších od 
balneoprovozů. 
  
Poskytovatel samozřejmě musí předložit rovněž rozhodnutí o schválení provozního řádu 
zdravotnického zařízení vydaného orgánem ochrany veřejného zdraví a provozní řád /viz § 
18 odst. 2 písm. a) bod 9 zákona o zdravotních službách/. Zákon o zdravotních službách 
však nestanovuje požadavek, aby musel mít každý objekt vlastní provozní řád. Není v 
rozporu se zákonem, aby byl pouze jeden provozní řád, který bude zahrnovat schválení 
všech prostor, pracovišť i objektů (tj. i na různých adresách) poskytovatele zdravotních 
služeb. Záleží na poskytovateli, jakým způsobem provozní řád zpracuje, zda např. likvidace 
odpadu a způsob úklidu prostor bude odlišný pro ubytování a pro balneoprovoz, a na 
požadavcích orgánů ochrany veřejného zdraví. 
  
Smyslem ustanovení vyhlášky č. 92/2012 Sb. o ubytování hotelového typu u lázeňské 
léčebně rehabilitační péče bylo umožnit právě systém poskytování služeb uvedený výše.  Ve 
vyhlášce je výslovně uvedeno, že "pokoje pro pacienty nemusí být součástí lůžkových 
oddělení", připouští se pokoje v oddělených objektech vybavených pouze pro ubytování 
(ubytování hotelového typu) a nikoli že "nemusí být součástí zdravotnických zařízení". To je 
rozdíl. 
  
Na základě výše uvedeného lze v oprávnění k poskytování zdravotních služeb jako místa 
poskytování zdravotních služeb uvést jednotlivé penziony a hotely, u kterých poskytovatel 
doložil doklad, z něhož vyplývá oprávnění užívat dané prostory (např. nájemní smlouvu pro 
využívání určitého počtu pokojů) s tím, že je vhodné doplnit např. poznámku "pouze 
ubytování". 
 
 
VIII. OSTATNÍ – B. KONTAKTNÍ MÍSTO 
 
33. – KONTAKTNÍ MÍSTO PORODNÍ ASISTENTKY 
 
DOTAZ: 
KÚ žádá o stanovisko k vydání oprávnění k poskytování zdravotních služeb v oboru porodní 
asistentka, kdy fyzická osoba podala na KÚ žádost o vydání oprávnění; protože její žádost 
nebyla úplná (chyběl schválený provozní řád), bylo řízení přerušeno. Žadatelka reagovala 
dopisem, kde argumentuje stanoviskem MZ ČR z prosince 2012 (Vyjádření MZ 
k problematice vydávání oprávnění k poskytování zdravotních služeb kontaktním pracovištím 
domácí péče). 
Dle názoru KÚ není možné akceptovat vydání oprávnění bez předložení schváleného 
provozního řádu, byť jde pouze o schválení kontaktního pracoviště. V případě, že bude 
striktně vykládán § 18 odst. 2 písm. a) bod 9., kdy provozní řád předkládá pouze 
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zdravotnické zařízení, kterým kontaktní pracoviště není, dostáváme se do rozporu s § 16 
odst.1 písm. j) zákona 372/2011 Sb., potažmo zákonem č. 258/2000 Sb. § 15 odst. 2, kdy 
osoba poskytující péči je povinna stanovit opatření podle odstavce 1 v provozním řádu. 

ODPOVĚĎ: 
Pokud jde o ustanovení § 16 odst. 1 písm. j) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 
a podmínkách jejich poskytování, stanoví, že oprávnění se udělí, jestliže orgán ochrany 
veřejného zdraví schválil provozní řád zdravotnického zařízení podle zákona o ochraně 
veřejného zdraví. S ohledem na skutečnost, že poskytovatel domácí péče nemá 
zdravotnické zařízení (tj. prostory určené k poskytování zdravotních služeb) a služby 
poskytuje v domácím prostředí pacienta, nemůže mít ani provozní řád zdravotnického 
zařízení. 
Pokud jde o § 15 a násl., zákona č. 258/2000 Sb., upravují „Hygienické požadavky na provoz 
zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče“, viz nadpis Dílu 3 zákona. Zde tedy rovněž 
platí výše uvedená právní argumentace. 
 
 
34. – PROVOZNÍ ŘÁD A DOMÁCÍ PÉČE 
 
DOTAZ: 
KÚ řeší jako věcně a místně příslušný správní orgán v rámci vedeného správního řízení 
určitý právní problém. 
 
Fyzická osoba, žádající o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle § 10 
odst. 1 písm. b zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
zdravotních službách“), konkrétně domácí péče, kterou je ošetřovatelská péče (podle § 5 
odst. 2 písm. g) citovaného zákona), která je poskytována v domácím prostředí pacienta, 
musí mít v případě poskytování domácí péče pouze kontaktní pracoviště (viz § 11 odst. 5 
poslední věta citovaného zákona). 
 
KÚ v rámci vedeného správního řízení požádal žadatele o doložení mj. schváleného 
provozního řádu orgánem veřejného zdraví (viz § 16 odst. l písm. j) zákona o zdravotních 
službách). Tomuto požadavku však žadatel oponuje argumentem, že pro poskytování 
zdravotní péče (domácí péče, kterou je ošetřovatelská péče) ve vlastním sociálním prostředí 
pacienta provozní řád nepotřebuje s odkazem na skutečnost, že nemá místo poskytování 
zdravotní péče, ale pouze kontaktní pracoviště. Žadatel o udělení oprávnění pro výše 
uvedené proto provozní řád odmítá doložit. 
 
KÚ se obrací s dotazem k problematice vydávání oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb s tím, že v podané odpovědi se konstatuje, že poskytovatel domácí zdravotní péče 
nemá zdravotnické zařízení (tj. prostory určené k poskytování zdravotních služeb) a služby 
poskytuje v domácím prostředí pacienta, nemůže mít provozní řád zdravotnického zařízení.  
 
KÚ jako správní orgán, který je vázán požadavkem zákonnosti požádal v obecné rovině 
rovněž o stanovisko hygienickou stanici, jako příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, 
který schvaluje provozní řád zdravotnické zařízení. Uvedený orgán ve své odpovědi volně 
parafrázováno dospěl k závěru, že povinnost mít provozní řád se vztahuje na všechny 
poskytovatele, a že pro poskytovatele, kdy je zdravotní péče poskytována v domácím 
prostředí, je provozní řád běžně schvalován.  
 
Vzhledem k rozpornosti obou stanovisek, a též ke skutečnosti, že v případě vydání 
negativního rozhodnutí KÚ ve správním řízení žadateli by bylo zřejmě podáno odvolání proti 
dotčenému rozhodnutí k Ministerstvu zdravotnictví, považuje za žádoucí před zaujetím 
konečného stanoviska a s ním korespondujícího rozhodnutí požádat o relevantní stanovisko 
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odbor právní, příslušný k posuzování právních problémů a rozhodování případů v rámci 
odvolacího řízení.  
 
Na závěr KÚ uvádí, aby nevznikla pochybnost, jde tedy o zodpovězení dotazu, zda žadatel, 
který žádá o udělení oprávnění k poskytování zdravotní péče, kdy tato péče je poskytována 
ve vlastním sociálním prostředí pacienta a poskytovatel má povinnosti mít zřízené kontaktní 
pracoviště musí mít schválen ý provozní řád či nikoliv. Uvedené stanovisko by bylo 
zohledněno při posuzování všech případů stejného či podobného druhu v rámci, kdy 
poskytovatel poskytuje zdravotní péči ve vlastním sociálním prostředí a musí mít kontaktní 
pracoviště. 
 
ODPOVĚĎ (stanovisko právního odboru): 
Stanovisko odboru zdravotního dohledu je k nastíněné problematice od prvopočátku stejné, 
neměnné a i nadále na něm trváme. Bylo vtěleno již do „Vyjádření MZ k problematice 
vydávání oprávnění k poskytování zdravotních služeb kontaktním pracovištím domácí péče“ 
ze dne 11.12.2012 (vedeném pod č.j. 45666/2012), které vycházelo ze stanoviska právního 
odboru MZ ze dne 19.10.2012. Poskytovatel domácí péče, který poskytuje zdravotní péči ve 
vlastním sociálním prostředí pacienta (zřízené kontaktní pracoviště), nemusí jako nutný 
předpoklad k udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb mít schválený provozní 
řád. Rozpor stanovisek vyplývá zřejmě z toho, že orgán ochrany veřejného zdraví nevnímá 
zcela fakt, že: 
1) kontaktní pracoviště není ve smyslu zákona o zdravotních službách zdravotnickým 
zařízením, 
2) obsah ust. § 15 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, 
se dle názvu celého dílu 3 tohoto zákona vztahuje na zdravotnická zařízení. 
Je pravdou, že povinnost stanovit hygienická a protiepidemická opatření k předcházení 
vzniku a šíření nemocničních nákaz v provozním řádu je v § 15 odst. 2 zákona č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví uložena poskytovatelům zdravotních služeb, resp. osobám 
poskytujícím péči. Podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona, je nemocniční nákazou nákaza 
vnitřního (endogenního) nebo vnějšího (exogenního) původu, která vznikla v příčinné 
souvislosti s pobytem nebo výkony prováděnými ve zdravotnickém zařízení nebo ústavu 
sociální péče v příslušné inkubační době. 
Z názvu celého dílu 3 zákona, do kterého je § 15 začleněn  - „Hygienické požadavky na 
provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče“, vyplývá, že jde o požadavky na 
provoz zdravotnického zařízení, kterým kontaktní pracoviště domácí péče není. 
I když věcně chápeme názor KÚ, že je třeba, aby i v domácím prostředí pacientů byla 
dodržována hygienická a protiepidemická opatření, domníváme se, že tyto povinnosti 
vyplývají poskytovatelům přímo ze zákona, nikoliv z provozního řádu. Jde zejména o likvidaci 
biologického odpadu, který je upraven mj. zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů. 
Pro úplnost původní stanovisko odborů LEG a PRO MZ z roku 2012: 
Kontaktní pracoviště domácí péče není zdravotnickým zařízením. Zdravotnickým zařízením 
se rozumí prostory určené pro poskytování zdravotních služeb (§ 4 odst. 1 zákona o 
zdravotních službách), naproti tomu kontaktní pracoviště není místem, kde jsou zdravotní 
služby poskytovány – v případě domácí péče jsou zdravotní služby poskytovány v domácím 
prostředí pacienta (§ 10 odst. 1 písm. b) zákona o zdravotních službách).  
 

VIII. OSTATNÍ – C. LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA (LPS) 
 
35. – ZUBNÍ LÉKAŘI  - LPS 
 
DOTAZ: 
Dle § 110 odst. 1 písm. a) zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování, v platném znění (dále jen „zákona“), kraj odpovídá za zajištění lékařské 
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pohotovostní služby, lékárenské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní 
lékařství. Dle § 45 odst. 1 písm. l) zákona je poskytovatel povinen podílet se na žádost kraje, 
jehož krajský úřad mu udělí oprávnění, na zajištění lékařské pohotovostní služby, lékárenské 
pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství. Poskytovatel se dopustí 
správního deliktu dle § 117 odst. 2 písm. i) zákona tím, že poruší povinnost podílet se na 
zajištění pohotovostní služby v oboru zubní lékařství. Kraj má v plánu zřídit ordinaci na 
zajištění pohotovostní služby v oboru zubní lékařství ve zdravotnickém zařízení oprávněného 
poskytovatele, jehož je zakladatelem a lékaři budou docházet do tohoto zařízení „sloužit“ 
pohotovost za úplatu. Může v tomto případě kraj zubním lékařům nařídit, že se musejí 
podílet na zajištění pohotovostní služby i když by ji poskytovali v jiném než svém 
zdravotnickém zařízení? Jak ošetřit vztah mezi zdravotnickým zařízením poskytovatele a 
docházejícími lékaři (pracovní smlouva, dohoda o provedení práce aj.). 
 
ODPOVĚĎ: 
Kraj odpovídá v přenesené působnosti za organizaci a zajištění LPS (§ 110 odst. 1 písm. a), 
§ 119 odst. 1 zákona). Podle ustanovení § 45 odst. 2 písm. l), jsou poskytovatelé povinni 
podílet se na žádost kraje, jehož krajský úřad mu udělil oprávnění, na zajištění lékařské 
pohotovostní služby, lékárenské pohotovostní služby a pohotovostní služby zubních lékařů. 
Jakým způsobem bude tato povinnost realizována, ponechává  zákon na rozhodnutí kraje. 
Krajský úřad může vyzvat poskytovatele k podílení se na zajištění lékařské pohotovostní 
služby v jiném než svém zdravotnickém zařízení.  
I když zákon vztahy mezi krajem a poskytovateli zdravotních služeb při zajišťování LPS 
neřeší, lze doporučit úpravu vztahu mezi poskytovatelem, který LPS bude zajišťovat a 
„docházejícími“ lékaři smlouvou pracovně právní či obdobnou (např. dohodou o pracovní 
činnosti). 
 
 
36. – LPS 
 
DOTAZ: 
Vzhledem k tomu, že se na KÚ obrací krajské nemocnice a politická reprezentace, žádá o 
zaslání písemného stanoviska k uvádění LPS do rozhodnutí (pokud uvádět, pak jakým 
způsobem nebo vyjádření, že není nutné tuto činnost do rozhodnutí uvádět, jestliže mají 
vydané oprávnění na jakýkoliv obor). 
 
ODPOVÉĎ: 
Podle ustanovení § 110 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 
podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) se lékařskou pohotovostní 
službou rozumí ambulantní péče poskytovaná pacientům v případech náhlé změny 
zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění. O pohotovostní služby nejde v 
případě poskytnutí ambulantní péče v rámci pravidelné ordinační doby poskytovatele.  
Zákon o zdravotních službách ani prováděcí předpisy konkrétně neřeší odbornost lékařů 
vykonávajících LPS. Ministerstvo doporučuje zajišťovat tuto službu praktickými lékaři a lékaři 
klinických oborů, kteří mají zkušenosti především s diagnostikou nemocí. Obecně platí, že 
LPS může samostatně vykonávat jakýkoliv lékař se specializovanou způsobilostí ve smyslu 
vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a 
farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů. 
Pokud jde o oprávnění k poskytování zdravotních služeb, musí žádost o vydání obsahovat 
náležitosti podle § 18 odst. 1 zákona o zdravotních službách, tzn. mimo jiné uvedení formy, 
oboru, případně druhu poskytované péče, nebo názvu zdravotní služby. V případě dětské 
pohotovosti je formou ambulantní péče, oborem praktické lékařství pro děti a dorost. Pokud 
poskytovatel požaduje uvedení dětské LPS v oprávnění, pak je možné kromě formy a oboru 
toto (jako upřesnění) v oprávnění uvést. 
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37. – OBOR LÉKAŘE LPS 
 
DOTAZ: 
KÚ žádá o sdělení, jakou specializovanou způsobilost by měl mít lékař,  který  poskytuje  
zdravotní služby v rámci lékařské pohotovostní služby pro dospělé (dříve LSPP), zda pouze 
všeobecné praktické lékařství nebo i jinou, např. vnitřní lékařství, chirurgie, či zda tyto služby 
může poskytovat samostatně i lékař s odbornou způsobilostí, který by měl pracovat pod 
odborným dohledem. 
 
ODPOVĚĎ: 
Podle ustanovení § 45 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 
podmínkách jejich poskytování, je poskytovatel povinen poskytovat zdravotní služby na 
náležité odborné úrovni, vytvořit podmínky a opatření k zajištění uplatňování práv a 
povinností pacientů a dalších oprávněných osob, zdravotnických pracovníků a jiných 
odborných pracovníků při poskytování zdravotních služeb.   

Platné právní předpisy neřeší konkrétní odbornost lékařů vykonávajících lékařskou 
pohotovostní službu. Obecně platí, že LPS může samostatně vykonávat jakýkoliv lékař se 
specializovanou způsobilostí /nikoli zubní lékař nebo farmaceut/. 

Ministerstvo zdravotnictví doporučuje držet se stávající praxe a zajišťovat tuto službu 
praktickými lékaři a lékaři klinických oborů, kteří mají zkušenosti především s diagnostikou (i 
lékař se specializovanou v oboru vnitřní lékařství a chirurgie).  

Lékař s odbornou způsobilostí (bez přímého dohledu lékaře se specializovanou způsobilostí) 
by péči na LPS poskytovat neměl. 

 

Dále jsou na konzultačním dnu prezentovány dotazy a odpovědi, které nejsou obsahem 
tohoto materiálu; dotazy tohoto typu se ze strany KÚ neopakují, stanoviska však mohou být 
vodítkem pro správní činnost dalších úřadů.  

Jedná se o témata zaměřená na problematiku posuzování akreditace laboratoří pro 
oprávnění, posudků pro komerční pojišťovny a nahlížení do dokumentace, personálního 
zajištění víceoborových laboratoří, aplikace plynových injekcí, předávání zdravotnické 
dokumentace, působení lékařů s odbornou způsobilostí v nemocnici, vyznačení ordinační 
doby atd.   

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


