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Vážení kolegové,

v pátém vydání Newsletteru Pracovní 
skupiny OSDA bychom se rádi zaměřili na 
některé otázky, které byly z Vaší strany vzne-
seny v průběhu semináře, který se uskutečnil 
dne 18. dubna 2012 v rámci 48. diabetologic-
kých dní v Luhačovicích. S ohledem na velké 
množství dotazů a podnětů, za které Vám velice 
děkujeme, bychom odpovědi rozdělily do něko-
lika čísel newsletterů, abychom Vám poskytli co 
nejvíce aktuálních informací.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Je nutné žádat o přeregistraci, plánuje-li 
poskytovatel převod na právnickou osobu?

Možnost požádat o přeregistraci ve smy-
slu ust. § 121 odst. 5 zákona č. 372/2011 Sb., 
o zdravotních službách, je primárně určena pro 
ty poskytovatele, kteří hodlají poskytovat zdra-
votní služby ve stejné právní formě a za stejných 
podmínek jako doposud, i po uplynutí 36 měsíců 
ode dne 1. 4. 2012 (den nabytí účinnosti zákona 
o zdravotních službách). Přitom platí, že žádost 
o přeregistraci je v takovém případě třeba podat 
nejpozději do 31. 12. 2012. Nebude-li žádost  
v této lhůtě podána, stávající registrace za 
zákona zanikne právě uplynutím 36 měsíců počí-
táno od 1. 4. 2012, tedy k 1. 4. 2015.

Pokud poskytovatel již dnes ví, že chce 
poskytování zdravotních služeb jako fyzická 
osoba – poskytovatel ukončit a tuto svoji čin-
nost převést na nový právní subjekt – práv-
nickou osobu, je vysoce pravděpodobné, že 
do 31. 12. 2012 již bude mít právnickou osobu 
založenu, pravděpodobně již i s platnou 
novou registrací a tudíž se podání žádosti 
o přeregistraci jeví jako nadbytečné. I v pří-
padě, že by se z jakéhokoliv důvodu založení 
právnické osoby a získání registrace do termínu 
31. 12. 2012 nestihlo, stále platí, že na stávající 
registraci poskytovatele – fyzické osoby, mohou 
být zdravotní služby i nadále poskytovány až do 
1. 4. 2015 a zbývá tak dostatek času na dokon-
čení procesu založení právnické osoby a získání 
registrace pro tento nový subjekt.

Pro doplnění lze uvést, že samotná žádost 
o přeregistraci by měla být jednoduchým admi-
nistrativním úkonem, který by měl spočívat ve 
vyplnění a podání žádosti na registrující krajský 
úřad, odbor zdravotnictví, a zaplacení správního 
poplatku (1.000,- Kč). Pokud stávající posky-
tovatel o převedení své ordinace na práv-
nickou osobu zatím jen uvažuje, a nezbytné 
kroky směřující k jejímu založení a získání 
registrace ani k 31. 12. 2012 nepodnikne, 
lze naopak doporučit žádost o přeregistraci 
z opatrnosti podat (s minimálním nákladem 
1.000,- Kč), tato registrace může být zrušena 
kdykoliv po té, kdy bude právnická osoba a její 
nová registrace úspěšně vyřízena.

Proč je porovnávacím obdobím pro rok 
2012 rok 2010 a nikoliv rok 2011?

Tato skutečnost vychází z ust. § 2 odst. 1 
vyhlášky č. 425/2011 Sb., o stanovení hodnot 
bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřej-
ného zdravotního pojištění a regulačních ome-
zení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené  
z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2012, 
kde autor vyhlášky, ministerstvo zdravotnic-
tví, toto závazně stanovil. Hlavním důvodem je 
fakt, že vyúčtování roku 2011 bude k dispozici až  
v průběhu roku 2012 a proto je vhodnější, aby 
srovnávacím obdobím byl rok, který je již kom-
pletně uzavřený a vyúčtovaný. 

Platí stále při převodu fyzické osoby na 
s.r.o., že není povinnost provést výběrové 
řízení a že zdravotní pojišťovna nemá povin-
nost uzavřít smlouvu s takovým subjektem?

Oblast výběrových řízení před uzavřením 
smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních 
služeb mezi zdravotní pojišťovnu (včetně VZP) 
a poskytovateli zdravotních služeb, je upravena 
v části Deváté zákona č. 48/1997 Sb., o veřej-
ném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších 
předpisů.

Problematika týkající se postupu zdravotních 
pojišťoven a poskytovatelů zdravotních služeb, 
které mají uzavřenou smlouvu o poskytování  
a úhradě zdravotních služeb, přičemž poskyto-
vatel se rozhodne provést změnu právní formy, 
v níž tyto služby poskytuje, byla výslovně upra-
vena v roce 2007 (účinnost od 1. 1. 2008), kdy 
bylo stanoveno, že právě změna právní formy 
poskytovatele zdravotních služeb je jedním  
z případů, kdy se výběrové řízení nekoná, 
resp. koná se jen tehdy, dochází-li současně 
se změnou právní formy rovněž ke změně 
rozsahu poskytovaných zdravotních služeb. 
Dle tohoto ustanovení se postupovalo i v přípa-
dech, kdy poskytovatel – fyzická osoba založil 
právnickou osobu, na kterou provoz svého zdra-
votnického zařízení převedl. Tento princip zůstal 
zachován i po rozsáhlé novele zákona č. 48/1997 
Sb., provedené k 1. 4. 2012. Příslušné ust. § 46 
odst. 3 však bylo zpřesněno, aby bylo naprosto 
zřejmé, které případy mají být touto výjimkou  
z jinak obecné povinnosti výběrovým řízením 
projít, postiženy. Dle dnešního znění zákona jde 
o tyto situace:

-  dochází ke změně právní formy poskytova-
tele zdravotních služeb (např. s.r.o. se mění 
na a.s., družstvo na s.r.o. a podobně),

-  dochází k situaci, kdy zakladatelem společ-
nosti s ručením omezeným je fyzická osoba, 
která má uzavřenu smlouvu o poskytování 
a úhradě hrazených služeb, jejíž oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb jako 
fyzické osoby zanikne při udělení oprávnění 
k poskytování těchto zdravotních služeb 

jako společnosti s ručením omezeným.
Opět platí, že výběrové řízení se v obou výše 

uvedených případech nekoná jen tehdy, nedo-
chází-li současně ke změně rozsahu poskytova-
ných zdravotních služeb.

Co se týká kontraktační povinnosti zdra-
votní pojišťovny, ta, stejně jako v minulosti, 
výslovně v zákoně uvedena není. Nicméně 
jedná-li se o převod smlouvy za výše uvede-
ných podmínek (tedy ukončení smlouvy s fyzic-
kou osobou a její okamžité nahrazení smlouvu  
s právnickou osobou – s.r.o., za stejných podmí-
nek), je předem dohodnutý postup mezi pojiš-
ťovnou a poskytovatelem respektován.

SEMINÁŘ - Staré Splavy, v rámci symposia 
Mýty, omyly a pravdy v diabetologii

Rádi bychom Vám poděkovali za Vaši účast 
na semináři v rámci 48. diabetologických dní 
v Luhačovicích. S ohledem na zájem o tento 
seminář jsme se rozhodli pro ty, kteří se jej 
nemohli zúčastnit, připravit jeho opakování a to  
26. května 2012 v 10.00 hodin v Hotelu Bez-
děz, Lázeňský Vrch 216, 471 63 Staré Splavy, 
kam si Vás tímto dovolujeme srdečně pozvat.

Na oba semináře budou v průběhu 
podzimu 2012 navazovat již zmiňované 
workshopy. Zájem o Vaši účast můžete projevit 
v rámci konání obou seminářů na dotazovacích 
kartičkách, případně na našich e-mailových kon-
taktech. Jakmile budou stanoveny termíny pro 
jejich konání, dovolíme si Vás včas informovat  
a poskytnout Vám přihlášku.

PRÁVNÍ POMOC

V případě potřeby právní pomoci v otázce 
uplatněných regulací ze strany zdravotních 
pojišťoven nebo výkladu či aplikace nových 
právních předpisů neváhejte prosím využít naši 
bezplatnou právní pomoc na níže uvedených 
kontaktních spojeních pracovní skupiny OSDA.  

Děkujeme Vám za Vaše ohlasy a podněty  
k naší činnosti.
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