
KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ
Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary – Dvory, Česká republika

Číslo jednací: 1427/ZD/16-9

R O Z H O D N U T Í

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor zdravotnictví, rozhodující v přenesené působnosti 
podle ustanovení § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 118 odst. 4 písm. b) 
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), rozhodl v souladu s ustanovením § 67 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), takto: 

poskytovateli zdravotních služeb 

(dále jen „poskytovatel“ nebo „kontrolovaná 
osoba“), ukládá podle ustanovení § 117 odst. 4 písm. b) a v souladu s ustanovením § 118 odst. 
2 zákona:

pokutu ve výši 55 000 Kč,

(slovy: padesáttpěttisíckorunčeských),

neboť bylo kontrolou obecných podmínek poskytování zdravotních služeb podle 
ust. § 11 odst. 3 zákona, provedenou zaměstnanci Karlovarského kraje zařazených do Krajského 
úřadu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví dne 7. 6. 2016 v místě poskytování zdravotních 
služeb zjištěno, že poskytovatel poskytoval zdravotní služby prostřednictvím osob 
nezpůsobilých k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu činností souvisejících 
s poskytováním zdravotních služeb. 

Tímto jednáním se dopustil poskytovatel zdravotních služeb správního deliktu 
dle ust. § 117 odst. 1 písm. b) zákona.
        
Současně se poskytovateli ukládá podle ustanovení § 79 odst. 5 správního řádu, v souladu 
s vyhláškou Ministerstva vnitra ČR č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého 
výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, 
ve znění pozdějších předpisů, povinnost nahradit náklady řízení, které jsou paušálně stanoveny 
ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). 
Uloženou pokutu a náklady řízení je poskytovatel povinen uhradit do 15 dnů ode dne nabytí 
právní moci tohoto rozhodnutí, a to poštovní poukázkou nebo bezhotovostní platbou ve prospěch 
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účtu Karlovarského kraje, vedeného u Komerční banky, a.s. v Karlových Varech, číslo účtu: 27-
5622800267/0100, variabilní symbol: 2212180005

Účastníci řízení: 

Odůvodnění:

Do „Plánu kontrol výkonu přenesené působnosti na I. pololetí roku 2016“ Krajského úřadu 
Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví (dále „KÚKK“ nebo „správní orgán“) byl zařazen 
poskytovatel zdravotních služeb 

a s místem poskytování zdravotních služeb na adrese: 
Dle „Rozhodnutí o udělení oprávnění 

k poskytování zdravotních služeb“ č.j. 829/ZD/14-5 ze dne 11. 8. 2014 a nabytím právní moci 
dne 20. 8. 2014 je formou, oborem a druhem zdravotní péče 1) rehabilitační a fyzikální medicína, 
2) fyzioterapeut – léčebně rehabilitační péče.

V době od 7. 6. 2016 do 21. 6. 2016 byla provedena zaměstnanci KÚKK u poskytovatele v místě 
poskytování zdravotních služeb kontrola obecných podmínek poskytování zdravotních služeb 
podle ust. § 11 odst. 1, 3, 4, 5, 6 a povinnosti stanovené v ust. § 21, § 45 odst. 2 písm. b), c), d), 
h) a n), § 46 odst. 1 písm. a), § 53 odst. 1 a § 93 odst. 3 písm. c) zákona o zdravotních službách.

Kontrolní skupině během kontroly nebyly předloženy všechny požadované doklady prokazující 
způsobilost k výkonu zdravotnického povolání stanovené zákonem č. 95/2004 Sb.,
 o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti 
k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta ve znění pozdějších 
předpisů (dále zákon č. 95/2004 Sb.) a zákonem č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání 
a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností 
souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů (dále zákon  
č. 96/2004 Sb.) Podrobně je vše zdokumentováno v „Protokolu o kontrole“ č.j. 692/ZD/16-11 ze 
dne 30. 6. 2016, který poskytovatel obdržel dne 4. 7. 2016 a který tvoří nedílnou součást  
„Příkazu“ ze dne 8. 11. 2016 obdrženého poskytovatelem dne 15. 11. 2016 pod číslem jednacím 
1427/ZD/16-5. 

V době kontroly, tj. do 21. 6. 2016, nebyly odstraněny zjištěné nedostatky, nebyly předloženy 
všechny požadované doklady o způsobilosti k výkonu povolání zdravotnického pracovníka 
stanovené zákonem č. 95/2004 Sb., konkrétně: 

 , lékařka, v době kontroly byl předložen doklad o vzdělání, 
tj. osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v ČR v oboru všeobecné 
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lékařství (č.ev.2075 ze dne 30. 8. 2009), který však neopravňuje lékařku k práci v oboru 
rehabilitační a fyzikální medicína, který má poskytovatel uveden v „Rozhodnutí 
o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb“ (dále spis o oprávnění). Dne 
22. 6. 2016 byl předložen správnímu orgánu další doklad o vzdělání „Rozhodnutí“ 
Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 9. 5. 2016 č.j. 26530/2016/VLP, které povoluje 
paní výkon zdravotnického povolání lékaře na území ČR 
na dobu určitou (od 9. 5. 2016 do 8. 5. 2017) pod odborným dohledem 

ve zdravotnickém zařízení Lázně Františkovy Lázně, a.s., Františkovy Lázně, 
Jiráskova 23/3, PSČ 351 01 v oboru rehabilitační a fyzikální medicína; jelikož není 
splněna podmínka dohledu ani místa poskytování uvedeného v tomto rozhodnutí, bylo 
konstatováno, že na základě zjištěných skutečností nemůže
pracovat jako lékař bez odborného dohledu. Tímto svým jednáním 

porušuje povinnosti stanovené uvedeným „Rozhodnutím“.

U následujících zaměstnanců, kteří byli uvedeni na předloženém seznamu zdravotnických 
pracovníků doručeného KÚKK dne 12. 5. 2016 pod č.j. 692/ZD/16-4 a ev.číslem KK-34527/16, 
nebyla prokázána odborná způsobilost v souladu s ust. § 3 odst. 1 písm. a) zákona
 č. 96/2004 Sb., tj. vzdělání k výkonu povolání zdravotnického pracovníka, neboť předložené 
doklady nenahrazují doklad o absolvování kursu maséra v souladu s ust. § 37 odst. 1 zákona 
č. 96/2004 Sb.:

 zařazení jako masér, v době kontroly bylo předloženo osvědčení 
absolvování kursu Indická masáž hlavy č. 8/14 ze dne 4. 10. 2014, které nenahrazuje 
doklad o absolvování kursu maséra v souladu s ust. § 37 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb.,

 zařazení jako masér, v době kontroly předloženo vysvědčení 
o maturitní zkoušce č. 1 ze dne 21. 5. 1990 ve studijním oboru gymnázium 
se zaměřením zemědělství, které nenahrazuje doklad o absolvování kursu maséra 
v souladu s ust. § 37 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb.

U níže uvedeného zaměstnance nebyla prokázána zdravotní způsobilost souladu s ust. § 3 odst. 
1 písm. b) zákona č. 96/2004 Sb. 

  zdravotní asistent, v době kontroly nebyly předložené doklady
 o vzdělání, zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti, dne 22. 6. 2016 byl předložen doklad 
o vzdělání (vysvědčení o maturitní zkoušce v oboru zdravotnický asistent 
č. AB 0532081) a doklad o bezúhonnosti. Nebyl však předložen doklad o zdravotní 
způsobilosti. 

V souladu s ust. § 3 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., způsobilost k výkonu povolání 
zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka má ten, kdo a) má odbornou 
způsobilost podle tohoto zákona nebo jemuž byla uznána odborná kvalifikace k výkonu 
zdravotnického povolání v souladu s ust. hlavy VII a VIII tohoto zákona, b) je zdravotně 
způsobilý a c) je bezúhonný. Jelikož u uvedených zaměstnanců nebyly předloženy všechny 
doklady v souladu s ust. § 3 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., nebyly tedy splněny zákonem 
stanovené podmínky pro způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka.
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Kontrolní skupina tedy při provedené kontrole zkonstatovala porušení výše uvedeného 
ustanovení tím, že poskytovatel nepostupuje v souladu s ust. § 11 odst. 3 zákona o zdravotních 
službách, kde je stanoveno, že zdravotní služby lze poskytovat pouze prostřednictvím osob 
způsobilých k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu činností souvisejících 
s poskytováním zdravotních služeb. 

Kontrolovaná osoba obdržela dne 4. 7. 2016 prostřednictvím datové schránky „Protokol 
o kontrole“ č.j. 692/ZD/16-11 ze dne 30. 6. 2016. Proti „Protokolu o kontrole“ nebyly ve 
stanovené lhůtě doručeny KÚKK námitky. Zjištěná pochybení tedy poskytovatel nikterak 
nerozporoval. V doporučení k zjištěným nedostatkům v „Protokolu o kontrole“ byl termín 
k zajištění nápravy těchto nedostatků do 31. 8. 2016. V tomto termínu nedošlo k odstranění 
popsaných nedostatků, tedy nedošlo k zajištění poskytování zdravotních služeb prostřednictvím 
odborně způsobilých osob. 

Dne 9. 9. 2016 obdržel správní orgán od poskytovatele následující doklady: „Potvrzení 
o zaměstnání“  se kterými byly těmito 
doklady rozvázány pracovní poměry. Konkrétně s byl ukončen pracovní poměr 
ke dni 15. 7. 2016, s ke dni 31. 7. 2016 a s ke dni 
10. 8. 2016. Dalším zaslaným dokladem bylo ukončení „Dohody o provedení práce“ 
s  Dr. ke dni 31. 8. 2016. Zasláním shora uvedených dokladů 
kontrolovaná osoba odstranila nedostatky a bylo možno konstatovat, že poskytovatel poskytuje 
zdravotní služby prostřednictvím osob způsobilých k výkonu zdravotnického povolání v souladu 
s ust. § 11 odst. 3 zákona. Do rozvázání pracovního poměrů s výše uvedenými zaměstnanci však 
poskytovatel poskytoval zdravotní služby prostřednictvím osob nezpůsobilých k výkonu 
zdravotnického povolání nebo k výkonu činností souvisejících s poskytování zdravotních služeb, 
čímž porušoval ust. § 11 odst. 3 zákona o zdravotních službách.

Jelikož při provedené kontrole bylo shledáno i porušení ust. § 11 odst. 4 zákona (personální 
zabezpečení zdravotních služeb neodpovídalo oborům, druhu a formě poskytované zdravotní 
péče podle zákona a prováděcích právních předpisů), které není správním deliktem dle tohoto 
zákona, ale důvodem ke změně,  pozastavení či odejmutí oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb příslušným správním orgánem v souladu s ust. § 24 odst. 1 písm. a) zákona, zaslal dne 
3. 10. 2016 KÚKK poskytovateli „Výzvu k odstranění nedostatků“ ze dne 3. 10. 2016 
č.j. 692/ZD/16-15, která byla poskytovateli doručena do datové schránky dne 6. 10. 2016. 
 Na výzvu správního orgánu bylo poskytovatelem reagováno dne 12. 10. 2016, kdy obdržel 
KÚKK sdělení ev.č. KK-69963/16 č.j. 692/ZD/16-16, že byl poskytovatelem přijat nový 
zdravotnický pracovník na pozici fyzioterapeut. Přílohou „Sdělení“ byla „Pracovní smlouva“ 
poskytovatele s Mgr.  která byla touto smlouvou přijata jako zaměstnanec-
fyzioterapeut. KÚKK ověřil uvedeného zaměstnance-fyzioterapeuta v registru zdravotních 
pracovníků, kdy paní Mgr. byla dohledána v tomto registru pod registračním 
číslem 024-0134-1789 povoláním fyzioterapeut s platností do 10. 10. 2020, kdy v registru 
zdravotnických pracovníků jsou evidováni pouze zdravotničtí pracovníci způsobilý k výkonu 
povolání zdravotnického pracovníka, tj. splňují tedy i podmínky stanovené ust. § 3 odst. 1 zákona 
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č. 96/2004 Sb. Tento výpis byl správním úřadem uložen do spisu pod ev.č. 
KK-71141/16 a č.j. 692/ZD/16-17.  

Dne 15. 11. 2016 byl poskytovateli správním orgánem na základě jednoznačného a výše 
uvedeného porušení zákona zaslán „Příkaz“ ze dne 8. 11. 2016 pod číslem jednacím 1427/ZD/16-
5, který byl datovou schránkou doručen téhož dne, tedy 15. 11. 2016 a kterým byla poskytovateli 
v souladu s ustanovením § 118 odst. 4 písm. b) zákona a v souladu s ustanovením § 67 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, uložena pokuta ve výši 55 000 Kč. 
Proti tomuto příkazu byl poskytovatelem v souladu s poučením ve smyslu ustanovení § 150 odst. 
3 správního řádu podán v zákonném termínu odpor, který obdržel správní orgán dne
 21. 11. 2016 a byl do správního spisu zařazen pod ev.č. KK-79410/16 a č.j. 1427/ZD/16-6.
Dne 9. 12. 2016 byla správním orgánem odeslána do datové schránky poskytovatele „Výzva 
účastníkovi řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí podle 
§ 36 odst. 3 správního řádu“, kterou obdržel poskytovatel téhož dne, tedy 9. 12. 2016 pod číslem 
jednacím 1427/ZD/16-7 ze dne 7. 12. 2016. Tímto úkonem se ve správním řízení o správním 
deliktu pokračovalo. Návrh termínu pro jednání byl stanoven na den 15. 12. 2016 s nabídkou 
možné změny termínu po předchozí telefonické dohodě na uvedeném kontaktu a s poučením 
práv účastníků či jejich zástupců k nahlížení do spisu a práva si činit výpisy a kopie a navrhovat 
důkazy v souladu s ust. §§ 36 a 38 správního řádu.  Ve stanovený den jednání, tedy 15. 12. 2016 
se na stanovené místo a ve stanoveném čase dostavil k jednání a k seznámení se se spisem a 
k vyjádření se k podkladům jednatel obchodní společnosti, poskytovatel, pan
(dále „jednatel“ či „účastník řízení“). S panem jednatelem byl sepsán „Protokol o seznámení 
s podklady pro vydání rozhodnutí“ pod ev.č. KK-85948/16 a č.j. 1427/ZD/16-8. Účastník řízení 
stvrdil svým podpisem, že rozuměl poučení správního orgánu ohledně ustanovení § 33, § 36 
a § 38 správního řádu o právu dát se zastupovat advokátem nebo jiným zástupcem, kterého by
 si zvolil, navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí, 
vyjádřit v řízení své stanovisko, vyjádřit se k podkladům a o právu nahlížet do spisu. Jako 
připomínku k podkladům pro vydání rozhodnutí účastník řízení uvedl, že v seznamu 
zdravotnických pracovníků dodaných odboru zdravotnictví bylo chybně uvedeno zaměstnancem 

s.r.o.,  že maséři ( ) jsou v kategorii 
zdravotnických pracovníků. Ohledně zaměstnané lékařky MUDr. pan 
jednatel uvedl, že uznává chybu na své straně, ale měl informaci, že paní doktorka může pracovat 
pod dohledem odborného lékaře bez dalších omezení, „Rozhodnutí MZ ČR“ o omezeních 
MUDr. mu nebylo do doby kontroly známo. 

Uvedeným jednáním poskytovatel naplnil skutkovou podstatu správního deliktu ve smyslu 
ustanovení § 117 odst. 1 písm. b) zákona o zdravotních službách, kde je stanoveno, 
že poskytovatel se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 11 odst. 3 poskytuje zdravotní 
služby prostřednictvím osoby, která není způsobilá k výkonu zdravotnického povolání nebo 
k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotních služeb zákona 
o zdravotních službách.  Dle ustanovení § 117 odst. 4 písm. b) zákona o zdravotních službách 
se uloží za tento správní delikt pokuta až do výše 500.000,-- Kč.  
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Při svém rozhodování správní orgán vycházel z vlastní kontrolou spolehlivě zjištěného stavu 
věci a ze skutečnosti, že předmětné porušení zákona č. 372/2011 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů považuje za jednoznačně prokázané. Při určení výše výměry pokuty přihlédl správní 
orgán dle ustanovení § 118 odst. 2 zákona o zdravotních službách k závažnosti správního deliktu, 
zejména ke způsobu jeho spáchání, jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán, takže 
ukládá pokutu ve výši 55 000,- Kč. Výše pokuty je stanovena vzhledem k závažnému jednání 
poskytovatele, tedy tím, že zaměstnal jako zdravotnický personál nezpůsobilé osoby k výkonu 
zdravotnického povolání a nedodržel správním orgánem stanovené termíny k odstranění 
nedostatků v průběhu kontroly, tj. do 21. 6. 2016 (termín ukončení kontroly) a v doporučení 
k odstranění zjištěných nedostatků uvedených v „Protokolu o kontrole“ stanovený termín do dne 
31. 8. 2016.  Připomínku pana jednatele ohledně chybného zařazení některých nezdravotnických 
zaměstnanců do kategorie zdravotnických pracovníků či nevědomost o omezeních zaměstnané 
lékařky MUDr. dané Ministerstvem zdravotnictví ČR v „Rozhodnutí 
Ministerstva zdravotnictví ČR“ bere správní orgán na vědomí, nicméně není možné tuto 
připomínku pojmout jako polehčující okolnost, neboť zcela prokazatelně došlo k porušení 
zákona, tedy poskytovatel poskytoval zdravotní služby prostřednictvím osob nezpůsobilých 
k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu činností souvisejících s poskytováním 
zdravotních služeb a ani v době kontroly, kdy byl na všechny nedostatky upozorněn,
 ani v náhradním termínu, nebylo porušení zákona odstraněno, čímž vystavil své klienty - 
pacienty možnému poškození zdraví působením nezpůsobilého personálu. Přes závažnost 
pochybení a nedostatků poskytovatele nebyla sankce stanovena v maximální výši, protože se ze 
strany poskytovatele zdravotních služeb jedná o první zjištěné pochybení. 

Uloženou sankci považuje tedy KÚKK za odůvodněnou, přiměřenou a v plné míře respektující 
ustanovení § 118 odst. 2 zákona o zdravotních službách. 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze v souladu s ustanoveními § 81, § 82 a § 83 správního řádu do 15 dnů 
ode dne oznámení rozhodnutí podat odvolání k Ministerstvu zdravotnictví ČR podáním 
učiněným u Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví.

V Karlových Varech dne 9. ledna 2017

                        
                                                                           -otisk úředního razítka-

Ing. Alena Šalátová
vedoucí odboru zdravotnictví

„elektronicky podepsáno“
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Doručí se:

Účastník řízení:  

- datovou schránkou 

- vlastní k založení do spisu  




