
Důležité upozornění pro poskytovatele zdravotních služeb 
 
 
Poskytovatel je povinen podle 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“) písemně oznámit příslušnému 

správnímu orgánu 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 (dříve registrace nestátního 

zdravotnického zařízení) 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. 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.  

 

Poskytovatel je povinen změny oznámit do 15 dnů ode dne, kdy se o nich dozvěděl (např. 

změna osobních údajů poskytovatele, změna členů statutárního orgánu a jejich osobních 

údajů). Dovolujeme si upozornit, že za nesplnění oznamovací povinnosti je sankce až do 

výše 300 000 Kč podle § 117 odst. 1 písm. e) zákona o zdravotních službách. 

 

Týká-li se změna údaje, který není uveden v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování 

zdravotních služeb a jsou-li nadále splněny podmínky pro poskytování zdravotních služeb, 

provede příslušný správní orgán o této změně záznam do spisu. V ostatních případech 

rozhodne příslušný správní orgán podle okolností o změně, pozastavení nebo o odejmutí 

oprávnění k poskytování zdravotních služeb.  

 

 



Na základě novely zákona o zdravotních službách, účinné od 1. 1. 2022, dochází k právní 

úpravě podle ustanovení § 20a tj. změny týkající se: 

• rozsahu zdravotních služeb týkající se formy, oboru, druhu nebo názvu 

zdravotní péče nebo zdravotní služby, včetně provádění pouze prohlídek těl 

zemřelých mimo zdravotnické zařízení,  

• adresy sídla a místa poskytování zdravotních služeb 

• adresy místa pracoviště ZZS, zdravotnické dopravní služby nebo přepravy 

pacientů neodkladné péče, 

• adresy místa kontaktního pracoviště u poskytovatelů zdravotních služeb (§ 19 

odst. 1 písm. c)) 

• doby platnosti oprávnění k poskytování zdravotních služeb 

• v osobě odborného zástupce uvedeného v oprávnění k poskytování, 

musí být změna těchto údajů oznámena předem (ex ante) a požádáno o změnu 

oprávnění k poskytování zdravotních služeb nebo registrace nestátního 

zdravotnického zařízení s dostatečným časovým předstihem, aby o změně mohlo být 

krajským úřadem včas rozhodnuto ve lhůtách podle správního řádu, a nemůže být 

oznamována až následně (ex post).  

 

V těchto případech rozhodne správní orgán v řízení o žádosti a poskytovatel nemůže 

poskytovat zdravotní služby dříve než rozhodnutí o změně oprávnění k poskytování 

zdravotních služeb nebo registrace nestátního zdravotnického zařízení nabyde právní 

moci. 

 

Pokud by takové změny byly poskytovatelem zdravotních služeb oznamovány až následně, 

jednalo by se o poskytování zdravotních služeb neuvedených v oprávnění, čímž se 

poskytovatel dopustí přestupku podle ustanovení § 117 odst. 1 písm. a) zákona 

o zdravotních službách s možností uložení pokuty až do výše 1 mil. Kč. 

 


