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Vážení kolegové,
v tomto čísle si dovolíme plynule navázat na 

předchozí newsletter, který se zabýval účetní, 
ekonomickou a daňovou problematikou pro-
vozování lékařské praxe ve srovnání FYZICKÉ 
OSOBY a OSOBY PRÁVNICKÉ.

V případě, že po vyhodnocení ekonomic-
kých i právních důvodů a dopadů na provozo-
vání Vaší činnosti dojdete k závěru vhodnosti 
nebo potřeby převodu Vaší praxe z fyzické 
osoby na osobu právnickou (s.r.o.), je zapo-
třebí učinit řadu úkonů, které si dovolujeme 
krátce představit:

1. Založení společnosti s ručením omezeným
2. Získání oprávnění k poskytování zdravot-

ních služeb pro s.r.o.
3. Jednání s pojišťovnou

ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI  
S RUČENÍM OMEZENÝM – s.r.o.

Proces založení společnosti s ručením ome-
zeným se skládá z těchto pěti základních kroků:

1. Uzavření společenské smlouvy nebo 
zakladatelské listiny (formou notář-
ského zápisu)

V případě jediného společníka se jedná  
o zakladatelskou listinu, jsou-li společníci dva  
a více, jedná se o společenskou smlouvu. Tento 
proces probíhá u notáře a příslušný dokument 
obsahuje mimo jiné tyto zákonné náležitosti:

-  firmu a sídlo společnosti, 
-  určení společníků, 
-  předmět podnikání,
-  výši základního kapitálu a výši vkladu kaž-

dého společníka včetně způsobu a lhůty 
splácení vkladu, 

-  jména a bydliště prvních jednatelů spo-
lečnosti a způsob, jakým jednají jménem 
společnosti,

-  určení správce vkladu. 

Uzavřením společenské smlouvy nebo zakla-
datelské listiny dochází k založení společnosti.

2. Složení základního jmění společnosti 
Obvykle se volí složení vkladů na nově zalo-

žený bankovní účet. Banka na vyžádání vydá 
potvrzení o složení vkladů a o jeho výši. Potvr-
zení poté slouží jako jeden ze zakladatelských 
dokumentů a dokládá se při podání návrhu na 
zápis do obchodního rejstříku.

3. Získání příslušného oprávnění k podni-
katelské činnosti – oprávnění poskyto-
vání zdravotních služeb, případně živ-
nostenských oprávnění 

ZÍSKÁNÍ OPRÁVNĚNÍ K POSKYTOVÁNÍ 
ZDRAVOTNÍCH SLUŽEBÍ

K získání oprávnění je zapotřebí se obrátit 
na příslušný zdravotnický odbor krajského úřadu  
a vyplnit žádost o udělení oprávnění k posky-
tování zdravotních služeb dle ust. § 18 zákona 
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Součástí 
této žádosti je doložení splnění řady zákonných 
podmínek a předložení těchto dokladů:

-  dokladu o založení právnické osoby (tedy spo-
lečenské smlouvy nebo zakladatelské listiny), 

-  dokladu o bezúhonnosti osob, které jsou sta-
tutárním orgánem žadatele nebo jeho členy, 
případně žádosti o výpis z rejstříku trestů,

-  dokladu o zdravotní způsobilosti a vzdělání 
odborného zástupce,

-  seznamu zdravotnických pracovníků,
-  prohlášení, že zdravotnické zařízení je pro 

poskytování zdravotních služeb technicky  
a věcně vybaveno,

- provozní řád
-  pravomocné rozhodnutí o schválení provoz-

ního řádu zdravotnického zařízení vydané 
orgánem ochrany veřejného zdraví,

-  dokladu, z něhož vyplývá oprávnění žadatele 
užívat prostory k poskytování zdravotních 
služeb,

-  dokladu o zaplacení správního poplatku dle 
zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplat-
cích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 
1.000,- Kč 

Předmětná společnost může dále požádat  
i o získání jiných oprávnění, např. živnosten-
ských oprávnění, a to dle zákona o živnostenském 
podnikání.

4.  Zápis společnosti do obchodního rejstříku 
Návrh na zápis do obchodního rejstříku se 

podává u příslušného rejstříkového soudu a jako 
přílohy se k němu přikládají následující dokumenty:

-  společenská smlouva nebo zakladatelská 
listina, 

-  oprávnění k podnikatelské činnosti,
-  listina osvědčující právní důvod užívání míst-

ností, a to výpis z katastru nemovitostí ne 
starší 3 měsíců osvědčující vlastnické právo 
k prostorám, do nichž společnost umístila 
své sídlo, a pokud není vlastníkem, souhlas 
(spolu)vlastníka těchto prostor,

-  doklad o splnění vkladové povinnosti, potvr-
zení správce vkladů/banky,

-  za každého jednatele výpis z rejstříku trestů 
ne starší 3 měsíců,

-  čestné prohlášení jednatele 

Zápisem do obchodního rejstříku dochází ke 
vzniku společnosti.

5.  Registrace společnosti u finančního úřadu. 
Jednu z prvních povinností nově vzniklé spo-

lečnosti představuje její registrace u místně přísluš-
ného finančního úřadu.

POJIŠŤOVNA

Otázku převodu smlouvy doporučujeme 
předjednat s konkrétní pobočkou nejlépe 
ještě před tím, než bude proces převodu na 
právnickou osobu zahájen. Výsledkem by 
mělo být ujednání o ukončení stávající smlouvy 
a uzavření smlouvy nové, kde jako poskytova-
tel zdravotních služeb již bude vystupovat nový 
subjekt – společnost s ručením omezeným.

V souladu s § 48, odst. 3 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění se v tomto případě výbě-
rové řízení nekoná. Konalo by se pouze tehdy, 
pokud by se současně jednalo i o rozšíření roz-
sahu poskytovaných hrazených služeb.

PRÁVNÍ PODPORA  
PRACOVNÍ SKUPINY OSDA

Výše uvedené body představují pouze 
základní postupy převodu praxe z fyzické osoby 
na osobu právnickou, nejedná se o vyčerpávající 
přehled, jelikož převod lékařské praxe z fyzické 
osoby na osobu právnickou, respektive založení 
obchodní společnosti, představuje komplexní 
právní proces, na který navazují i další kroky, 
kterými je zapotřebí se zabývat.

Z tohoto důvodu Vám doporučujeme se 
obrátit na právní podporu pracovní skupiny 
OSDA, která je připravena Vám poskytnout 
veškerou potřebnou součinnost, případně 
ve Vašem zastoupení některé výše uvedené 
úkony sama provést. V současné době s někte- 
rými z Vás na tomto procesu již pracujeme.

WORKSHOPY

Jak jsme již avizovali v předchozích vydá-
ních našeho newsletteru a v rámci konaných 
seminářů, připravujeme na měsíc listopad dva 
workshopy, jejichž předmětem by mělo být hle-
dání ideálního nastavení zdravotnického zaří-
zení pro efektivní ekonomický provoz, dis-
kuze nad tématem posledních newsletterů, tedy 
výhody a nevýhody poskytovatelů fyzických 
osob a osob právnických a otázka regulač-
ních mechanismů úhrady zdravotních služeb.

První workshop se uskuteční v Olomouci 
dne 2. 11. 2012 v hotelu Hesperia od 17.00 do 
20.00 hodin. Druhý soubor kratších workshopů 
proběhne v rámci 18. Postgraduálního diabe- 
tologického semináře DIABETES MELLITUS  

- AKTUALITY V DIABETOLOGII dne 10. 11. 2012,  
a to od 10.00 hodin v několika skupinách dle 
zájmu registrovaných zájemců.

Na oba workshopy se můžete přihlásit na 
základě pozvánek, které Vám budou doru-
čeny nebo na níže uvedených kontaktech. 
Počet míst je omezený, proto neváhejte a zare-
gistrujte se co nejdříve.

AKTUÁLNĚ

Novinky v léčbě Diabetu mellitu 2. typu 
budou shrnuty na sympoziu s názvem Origi-
nální pohled do budoucnosti diabetu, které 
se uskuteční dne 22. 10. 2012 v Obecním 
domě v Praze. Přednášející: prof. Haluzík, prof.  
Kvapil, prof. Martinka, prof. Rušavý. Přihlášky na  
www.gsymposion.cz

Děkujeme Vám za Vaše ohlasy a podněty  
k naší činnosti.

S úctou a pozdravem
Pracovní skupina OSDA

KONTAKT
pracovni.skupina@dacr.net, tel.: + 420 775 979 138, fax.: + 420 224 434 019
adresa: Diabetická asociace České republiky, o.s., V Úvalu 84 (FN Motol), 150 00 Praha 5

http://www.gsymposion.cz/

