METODICKÝ POKYN
K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ § 121 a § 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb.

ZN.:
Ref.:

K zajištění jednotného postupu při udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb a
za účelem odstranění výkladových nejasností, které by se mohly v praxi vyskytnout, vydává
Ministerstvo zdravotnictví České republiky (dále jen „ministerstvo“) v rámci metodického
řízení státní správy v přenesené působnosti metodický pokyn k aplikaci přechodných
ustanovení zákona č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování (zákona o zdravotních službách) /dále jen „zákon“/.

Článek 1
Podle tohoto metodického pokynu postupují příslušné správní orgány při rozhodování o
udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle přechodných ustanovení zákona.

Článek 2
Ustanovení § 121 zákona obsahuje právní úpravu poskytování zdravotních služeb osobami,
které jsou podle dosavadních právních předpisů oprávněny provozovat nestátní zdravotnické
zařízení na základě rozhodnutí o registraci podle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči
v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „NZZ“).
Podle ustanovení § 121 odst. 1 zákona mohou NZZ na základě registrace dle dosavadních
předpisů poskytovat zdravotní služby, které odpovídají druhu a rozsahu zdravotní péče
uvedené v registraci, a to po dobu nejdéle 36 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona,
nestanoví-li zákon jinak; tyto osoby se považují 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. Je zde užit termín „registrace podle tohoto zákona“, avšak tento termín
užíval zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve
znění pozdějších předpisů, který se vydáním zákona zrušuje, zatímco nová právní úprava již
nepracuje s termínem „registrace“, ale s termínem „vydání oprávnění k poskytování
zdravotních služeb“. Poslední větu ustanovení § 121 odst. 1 zákona je tedy nutno vykládat
tak, že 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 oprávnění k poskytování zdravotních služeb.
Dle ustanovení § 121 odst. 4 zákona pozbývá registrace platnosti dnem nabytí právní moci
rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, nejpozději však uplynutím
36 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona. To neplatí, požádá-li shora uvedený
poskytovatel o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb do 9 měsíců ode dne
nabytí účinnosti zákona a řízení o žádosti nebude pravomocně skončeno do 36 měsíců ode
dne nabytí účinnosti zákona; v tomto případě registrace pozbývá platnosti dnem nabytí
právní moci rozhodnutí o žádosti.

Poskytování zdravotnické záchranné služby, je zvlášť upraveno v § 121 odst. 2. Podle tohoto
ustanovení osoba, která je na základě registrace oprávněna provozovat zařízení
zdravotnické záchranné služby a nesplňuje požadavky pro udělení oprávnění k poskytování
zdravotnické záchranné služby podle tohoto zákona a zákona o zdravotnické záchranné
službě, může na základě registrace poskytovat zdravotnickou záchrannou službu v rozsahu
odpovídajícímu druhu a rozsahu zdravotní péče uvedené v registraci, a to po dobu nejdéle
12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; tato osoba se považuje za poskytovatele.

Článek 3
Podle ustanovení § 121 odst. 5 zákona platí, že pokud shora uvedený poskytovatel hodlá
poskytovat zdravotní služby po uplynutí 36 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona, požádá
do 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona o udělení oprávnění k poskytování zdravotních
služeb. Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb obsahuje náležitosti
uvedené v § 18 odst. 1 zákona. Příslušný správní orgán je povinen vydat rozhodnutí o
žádosti nejpozději do 36 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona.
Z ustanovení § 121 odst. 5 zákona vyplývá, že žádost podaná osobou, která je podle
dosavadních právních předpisů oprávněna provozovat nestátní zdravotnické zařízení na
základě rozhodnutí o registraci podle zákona č. 160/1992 Sb., obsahuje pouze náležitosti
obsažené v § 18 odst. 1 zákona.
Jedná se o:
a) je-li žadatelem fyzická osoba
1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, státní občanství, adresu místa trvalého
pobytu na území České republiky nebo v případě osoby bez trvalého pobytu na území České
republiky adresu bydliště mimo území České republiky a popřípadě adresu místa hlášeného
pobytu na území České republiky a datum a místo narození žadatele,
2. identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
3. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, státní občanství, adresu místa trvalého
pobytu na území České republiky nebo v případě osoby bez trvalého pobytu na území České
republiky adresu bydliště mimo území České republiky a popřípadě adresu místa hlášeného
pobytu na území České republiky a datum a místo narození odborného zástupce, jestliže
musí být ustanoven,
4. formu zdravotní péče, obory zdravotní péče, popřípadě druh zdravotní péče podle
ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) až i) zákona nebo název zdravotní služby podle ustanovení §
2 odst. 2 písm. d) až f) zákona, a to pro každé místo poskytování zdravotních služeb,
5. adresu místa, popřípadě míst poskytování zdravotních služeb, v případě zdravotnické
dopravní služby nebo přepravy pacientů neodkladné péče adresu místa jednotlivých
pracovišť a v případě poskytování domácí péče adresu místa kontaktního pracoviště,
6. datum, k němuž žadatel hodlá zahájit poskytování zdravotních služeb,
7. dobu, po kterou žadatel hodlá zdravotní služby poskytovat, pokud žádá o udělení
oprávnění na dobu určitou,
b) je-li žadatelem právnická osoba
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1. obchodní firmu nebo název, adresu sídla, v případě právnické osoby se sídlem mimo
území České republiky též místo usazení podniku nebo organizační složky podniku
právnické osoby na území České republiky,
2. bude-li poskytování zdravotních služeb zajišťováno organizační složkou státu nebo
organizační složkou územního samosprávného celku její název, adresu sídla a identifikační
číslo a název jejího zřizovatele, a dále jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
státní občanství, adresu místa trvalého pobytu na území České republiky nebo v případě
osoby bez trvalého pobytu na území České republiky adresu bydliště mimo území České
republiky a popřípadě adresu místa hlášeného pobytu na území České republiky a datum
narození vedoucího organizační složky státu; údaje o vedoucím organizační složky státu se
neuvádějí v případě Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a
informace,
3. údaje uvedené v písmenu a) bodě 3 o odborném zástupci a osobách, které jsou
statutárním orgánem žadatele nebo jeho členy nebo které jednají jménem právnické osoby
zapisované do obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku před jejím vznikem,
4. adresu místa, popřípadě míst poskytování zdravotních služeb, v případě zdravotnické
záchranné služby, zdravotnické dopravní služby nebo přepravy pacientů neodkladné péče
adresu místa jednotlivých pracovišť a v případě poskytování domácí péče adresu místa
kontaktního pracoviště,
5. údaje uvedené v písmenu a) bodech 2, 4, 6 a 7.
Doklady k žádosti správní orgán nevyžaduje, pokud žadatel současně neoznamuje
změny týkající se údajů uvedených v rozhodnutí o registraci nebo změny týkající se
dokladů, které předkládal k žádosti o registraci.

Článek 4
Ustanovení § 122 zákona obsahuje právní úpravu poskytování zdravotních služeb osobami,
které jsou podle dosavadních právních předpisů oprávněny provozovat zdravotnické zařízení
státu.
Dle ustanovení § 122 odst. 1 zákona mohou tyto osoby bez oprávnění k poskytování
zdravotních služeb poskytovat zdravotní služby odpovídající druhu a rozsahu zdravotní péče,
kterou poskytovaly ke dni nabytí účinnosti zákona, a to po dobu nejdéle 12 měsíců ode dne
nabytí účinnosti zákona, není-li dále stanoveno jinak; tyto osoby se považují za
poskytovatele.
Podle ustanovení § 122 odst. 2 zákona platí, že pokud tito poskytovatelé hodlají poskytovat
zdravotní služby po uplynutí 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona, požádají do 3
měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona o udělení oprávnění k poskytování zdravotních
služeb; v tomto případě mohou poskytovat zdravotní služby bez oprávnění do doby nabytí
právní moci rozhodnutí o žádosti. Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních
služeb obsahuje náležitosti uvedené v ustanovení § 18 odst. 1, 2 a 4 zákona. Příslušný
správní orgán je povinen vydat rozhodnutí o žádosti nejpozději do 12 měsíců ode dne nabytí
účinnosti zákona.
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Z uvedeného vyplývá, že na rozdíl od stávajících provozovatelů nestátního
zdravotnického zařízení, jejichž žádost o udělení oprávnění k poskytování
zdravotnických služeb obsahuje pouze náležitosti uvedené v ustanovení § 18 odst. 1
zákona, jsou osoby, které jsou oprávněny provozovat zdravotnické zařízení státu,
povinny k žádosti o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb předložit také
doklady uvedené v ustanovení § 18 odst. 2 a 4 zákona.
Jedná se o:
1. doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud se nezapisuje do
obchodního nebo obdobného rejstříku nebo pokud zápis ještě nebyl proveden; je-li
žadatelem právnická osoba se sídlem mimo území České republiky, předloží se výpis z
obchodního nebo obdobného rejstříku vedeného ve státě sídla a doklad o tom, že
právnická osoba, popřípadě podnik nebo organizační složka podniku právnické osoby na
území České republiky byly zapsány do obchodního rejstříku, pokud zápis již byl
proveden; doklad o zápisu do obchodního nebo obdobného rejstříku nebo výpis z těchto
rejstříků nesmí být starší 3 měsíců; doklady uvedené v tomto bodě se k žádosti
nepřikládají, jde-li o právnickou osobu zřízenou na území České republiky zákonem nebo
bude-li poskytování zdravotních služeb zajišťováno organizační složkou státu nebo
územního samosprávného celku,
2. doklad o bezúhonnosti osob, které jsou statutárním orgánem žadatele nebo jeho členy,
3. doklad o bezúhonnosti vedoucího organizační složky státu nebo organizační složky
územního samosprávného celku, bude-li poskytování zdravotních služeb zajišťováno
touto organizační složkou,
4. v případě ustanovení odborného zástupce doklady o způsobilosti odborného zástupce k
samostatnému výkonu zdravotnického povolání, doklad o bezúhonnosti a prohlášení
odborného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce odborného zástupce a že u
něj netrvá žádný z důvodů uvedených v ustanovení § 14 odst. 1 a 3 zákona, pro který by
nemohl funkci odborného zástupce vykonávat,
5. seznam zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, kteří budou
vykonávat zdravotnické povolání v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k žadateli, a
to v rozsahu požadavků na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb. U
lékařů, zubních lékařů a farmaceutů způsobilých k samostatnému výkonu zdravotnického
povolání se v seznamu uvede jméno, popřípadě jména, příjmení, obor, v němž mají
způsobilost k samostatnému výkonu zdravotnického povolání a jejich týdenní pracovní
doba; u vedoucích zaměstnanců se uvede též jejich pracovní zařazení. U ostatních
zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků se v seznamu uvede pouze
jejich počet v členění podle odborné způsobilosti. Seznam se člení podle zařazení
pracovníků k jednotlivým formám a oborům zdravotní péče, popřípadě druhům zdravotní
péče podle ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) až i) zákona nebo zdravotním službám podle
ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) až f) zákona; v případě více míst poskytování zdravotních
služeb se seznam člení též podle těchto míst,
6. prohlášení, že zdravotnické zařízení je pro poskytování zdravotních služeb technicky a
věcně vybaveno podle zákona,
7. souhlasné závazné stanovisko vydané Státním ústavem pro kontrolu léčiv k technickému
a věcnému vybavení zdravotnického zařízení, jde-li o poskytování lékárenské péče,
8. povolení k činnosti podle atomového zákona vydané Státním úřadem pro jadernou
bezpečnost, budou-li při poskytování zdravotních služeb používány zdravotnické
prostředky užívané k lékařskému ozáření,
9. souhlas ministerstva s poskytováním lázeňské léčebně rehabilitační péče, jde-li o
poskytování této péče,
10. rozhodnutí o schválení provozního řádu zdravotnického zařízení vydané orgánem
ochrany veřejného zdraví a provozní řád,
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11. doklad, z něhož vyplývá oprávnění žadatele užívat prostory k poskytování zdravotních
služeb,
12. doklad prokazující povolení k pobytu na území České republiky žadatele a odborného
zástupce, byl-li ustanoven, pokud mají povinnost takové povolení mít,
13. prohlášení, že u žadatele netrvá žádná z překážek pro udělení oprávnění uvedených
v ustanovení § 17 písm. b) a c) zákona a písemný souhlas předběžného insolvenčního
správce nebo insolvenčního správce v případě, kdy nevydání tohoto souhlasu by bylo
překážkou pro udělení oprávnění uvedenou v ustanovení § 17 písm. d) nebo e) zákona.
14. V případě poskytování pouze dlouhodobé lůžkové péče jen zdravotnickými pracovníky
nelékařského povolání žadatel k žádosti o udělení oprávnění k poskytování zdravotních
služeb předloží smlouvu s poskytovatelem ambulantní péče v oboru všeobecné praktické
lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost o zajištění akutní zdravotní
péče pacientům.
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