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Newsletter pracovní skupiny OSDA 

Vážení kolegové,

v novém čísle našeho vydání Newsletteru 
Pracovní skupiny OSDA bychom si dovolili  
s ohledem na velký zájem o řešení konkrétních 
právních situací pokračovat v odpovědích na 
Vaše podnětné otázky, které jste nám poskytli 
po skončení obou seminářů konaných v Luhačo-
vicích a Starých Splavech. 

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Jak je to s DPH u poskytovatelů zdra-
votních služeb? Kdy musí být poskytovatel 
plátcem?

Problematika plátcovství DPH je v našem 
právním řádu upravena zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozděj-
ších předpisů. Obecně platí, že osobou povin-
nou k dani z přidané hodnoty je každá fyzická či 
právnická osoba, která uskutečňuje ekonomickou 
činnost (§ 5). Zákon pak obsahuje řadu výjimek, 
kdy buď určité osoby, nebo určité druhy ekono-
mické činnosti, jsou od placení DPH osvobozeny. 
Poskytování zdravotních služeb je jednou  
z činností, které jsou od DPH osvobozeny. Pokud 
se tedy poskytovatel zdravotních služeb, ať už  
v právní formě fyzické osoby nebo právnické 
osoby, zabývá výlučně poskytováním zdravotních 
služeb, povinnost placení DPH (a s tím spojená 
povinnost registrace k této dani) na něj nedopadá. 

Pokud by však nastala situace, že tentýž 
subjekt (stejné IČO) by vedle poskytování zdra-
votních služeb ve smyslu zákona o zdravotních 
službách vykonával další ekonomickou činnost, 
jejímž předmětem by byly aktivity (dodávky, služby 
apod.) dani z přidané hodnoty podléhající (napří-
klad nákup a prodej léčiv či jiného zboží, poskyto-
vání některých služeb souvisejících se zdravotní 
péčí, které nespadají do definice zdravotních 
služeb dle zákona o zdravotních službách apod.) 
nebo sice dani z přidané hodnoty nepodléhající, 
avšak započítávané do výše obratu rozhodného 
pro zjištění povinnosti registrace k DPH (například 
pronájem nemovitostí, který není jen doplňkovou 
činností uskutečňovanou příležitostně), dopadl by 
na takový subjekt ohledně těchto dalších čin-
ností standardní režim zákona o dani z přidané 
hodnoty (opět by se ale netýkal samotných zdra-
votních služeb, které jsou od DPH osvobozeny 
vždy). 

Jedná se o složitou problematiku, proto za 
situace, kdy se konkrétní poskytovatel vedle posky-
tování zdravotních služeb zabývá rovněž dalšími 
ekonomickými činnostmi ve smyslu zákona o dani 
z přidané hodnoty, z nichž dosahuje významných 
příjmů (1 milion Kč za dobu 12-ti po sobě jdoucích 
měsíců), doporučujeme další postup konzultovat  
s právníkem či daňovým poradcem, který po 
posouzení konkrétních činností a jejich rozsahu 
bude schopen zodpovědně doporučit další postup 
ve vztahu k případné registraci plátce DPH.

Jak se má ambulance vyrovnat s limitem 
úhrad a nemožností odmítat pacienty z ekono-
mických důvodů?

Toto je zcela jistě základní problém sou-
časné situace úhrad ze strany zdravotních 

pojišťoven, který však bohužel nemá uspokojivé 
řešení, zejména v situaci, kdy se poskytovatel 
zdravotních služeb snaží léčit své pacienty s co 
možná nejlepšími výsledky. Je tedy nutné využít 
možností, které jsou poskytovateli dány v sou-
časném právním prostředí, i když se jedná spíše 
o nástroje následné. Poskytovatel zdravotní péče 
má povinnost poskytovat pacientům, pojištěn-
cům zdravotní pojišťovny zdravotní péči „lege 
artis“ bez nadbytečných nákladů, vždy však se 
zřetelem k tomu, aby potřebného diagnostického 
nebo léčebného efektu bylo dosaženo s ohledem 
na individuální zdravotní stav pacienta. V případě 
překročení regulačních limitů má však posky-
tovatel zdravotní péče možnost obrátit se na 
zdravotní pojišťovnu s odůvodněním poskyt-
nuté zdravotní péče. V daném případě platí, že 
regulační srážka za léčivé přípravky a vyžáda-
nou péči nebude uplatněna, pokud zdravot-
nické zařízení odůvodní poskytnutou péči, na 
jejímž základě došlo k překročení průměrných 
úhrad. Jedná se o smluvní a současně zákonné 
ustanovení, které je součástí smlouvy o posky-
tování a úhradě zdravotní péče, respektive jejích 
úhradových dodatků, stejně tak bývá obsaženo  
v příslušné vyhlášce o stanovení hodnot bodu, 
výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného 
zdravotního pojištění a regulačních omezení 
objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z ve- 
řejného zdravotního pojištění pro příslušný rok. 
Dalším možným institutem pro hledání řešení před-
mětné situace, v případě, že zdravotní pojišťovna 
regulační omezení uplatní i přes to, že byla poskyt-
nutá péče odůvodněna, je smírčí nebo soudní 
řízení. S ohledem na to, že se jedná o problema-
tiku spornou, doporučujeme se obrátit na právní 
podporu Pracovní skupiny OSDA, nejlépe již  
v momentě sdělení uplatnění regulačních ome-
zení ze strany zdravotní pojišťovny.

Dědění ordinace, problematika právního 
nástupnictví

Problematika právního nástupnictví po zemře-
lém lékaři, který provozoval ambulanci jako fyzická 
osoba, je nově, i když co do efektu pro případné 
dědice stále jen částečně, řešena novým ustano-
vením § 27 zákona o zdravotních službách.

Tato úprava zjednodušeně řečeno umožňuje 
rychlé (plynulé) navázání poskytování služeb 
odvozené od oprávnění zemřelého poskytovatele 
jinou osobou (dále „pokračovatelem“) za těchto 
základních podmínek:

-  pokračovatel splňuje základní předpo-
klady pro poskytování zdravotních slu-
žeb zejména má způsobilost dle zákona  
č. 95/2004 Sb. apod. 

-  je oprávněn užívat zdravotnické zařízení (pro-
story) užívané zemřelým poskytovatelem 
(např. z titulu vlastnického práva, spoluvlast-
nictví, nájemní smlouva apod.)

-  do 15-ti dnů od úmrtí poskytovatele oznámí 
svůj úmysl pokračovat na příslušný KÚ, který 
vydal zemřelému poskytovateli registraci  
a na zdravotní pojišťovny, s nimiž měl 
zemřelý poskytovatel smlouvu 

Tím vzniká právo (za podmínky, že jsou 
splněny všechny předpoklady pro poskytování 

zdravotních služeb – personální  vybavení apod.) 
poskytovat zdravotní služby na registraci 
původního poskytovatele po dobu maximálně 
90-ti dnů od zahájení pokračování, resp. na 
dobu do rozhodnutí příslušného KÚ o žádosti 
pokračovatele o vydání registrace již na jeho 
jméno (tato žádost musí být podána během výše 
uvedených 90-ti dnů). 

Jak z výše uvedeného vyplývá, předmětem 
úpravy dle § 27 není ani „dědění“ oprávnění 
poskytovat zdravotní služby (to si nakonec musí 
pokračovatel vyřídit sám nové), ani samotného 
zdravotnického zařízení (měl-li prostor, kde byly 
zdravotní služby poskytovány, jakož i jeho vyba-
vení zemřelý poskytovatel ve vlastnictví, stávají 
se tyto jednotlivé majetkové hodnoty v podobě 
nemovitostí či movitých věcí předmětem stan-
dardního dědického řízení). Proto nelze hovořit 
o plnohodnotném dědění ordinace, kterou by 
dědicové mohli bez dalšího po vyřízení dědického 
řízení dále provozovat na své jméno. 

Předmětná úprava, zařazená v zákoně do 
části týkající se výlučně samotného oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb, dle našeho 
názoru dostatečně neřeší další důležitou věc, 
kterou je případný převod smluv se zdravot-
ními pojišťovnami ze zemřelého poskytovatele 
na pokračovatele. Vzhledem k tomu, že smlouvy 
zdravotních pojišťoven, v souladu s vyhláškou  
o rámcových smlouvách, obsahují bez rozdílu 
ustanovení, že „smlouva zaniká dnem úmrtí 
poskytovatele“, je velice nejisté, zda pokračova-
tel, po té co získá vlastní oprávnění, smlouvu od 
pojišťoven skutečně získá.

S ohledem na výše uvedené se tak jako mno-
hem jistější způsob „dědění ordinace“ jeví její 
včasné převedení na nového poskytovatele 
– právnickou osobu (nejlépe s.r.o.). K samotné 
problematice poskytovatele jako fyzické osoby 
nebo poskytovatele jako osoby právnické a pře-
vodu na s.r.o. se budeme věnovat v následujících 
Newsletterech.

PRÁVNÍ POMOC

Neváhejte, prosím, využít naši bezplatnou 
právní pomoc na níže uvedených kontaktních 
spojeních pracovní skupiny OSDA.  

V případě potřeby jsme připraveni Vám 
nabídnout i osobní schůzku, jak za účelem 
obecného poradenství, tak za účelem řešení 
konkrétních právních otázek týkajících se 
nové legislativy nebo regulací uplatněných 
vůči Vám ze strany zdravotních pojišťoven.

Děkujeme Vám za Vaše ohlasy a podněty  
k naší činnosti.

S úctou a pozdravem
Pracovní skupina OSDA

za OSAD
MUDr. Eva Račická
MUDr. Karel Křen

za DAČR
Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA 
Ing. Vladimír Horák
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