
KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE 

ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ 

Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary – Dvory, Česká republika 

 

 

 
Číslo jednací: 1213/ZD/12-3 

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 číslo 129/2000 Sb., o krajích, 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 též „poskytovatel 

zdravotních služeb“), se podle ustanovení § 117 odst. 4 písm. b) a v souladu s ustanovením 

§ 118 odst. 2 zákona ukládá: 

 

 

pokuta ve výši Kč 4.000,-- (slovy: čtyřitisícekorunčeských), 
 

 
neboť bylo kontrolou obecných podmínek poskytování zdravotních služeb podle ust. § 11 odst. 
4, 6 a 7 zákona, provedenou pracovníky Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru 
zdravotnictví a externím členem kontrolní skupiny dne 30. 8. 2012 v prostorách pracoviště 
zdravotnické dopravní služby poskytovatele zdravotních služeb zjištěno, že poskytovatel 
poskytoval zdravotní služby prostřednictvím osob nezpůsobilých k výkonu zdravotnického 
povolání nebo k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotních služeb a 
kontrolované zdravotnické zařízení není pro poskytování zdravotních služeb technicky a věcně 
vybaveno.  
 
Tímto jednáním se dopustil poskytovatel zdravotních služeb správního deliktu dle ust.     

§ 117 odst. 1 písm. b) a c) zákona. 

 

V souladu s ust. § 79 odst. 5 správního řádu a ust. § 6 odst. 1 vyhl. MV č. 520/2005 Sb. se 
stanoví povinnost uhradit náklady řízení v paušální částce 1.000,-- Kč. 

Pokuta ve výši 4.000,-- Kč a náklady řízení ve výši 1 000,- Kč jsou splatné do třiceti dnů ode 

dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, ve prospěch účtu Krajského úřadu Karlovarského 
kraje, vedeného u Komerční banky, a. s. v Karlových Varech,  

číslo účtu:   27-5622800267/0100, variabilní symbol:   2212180001 

 

 

 
Účastníci řízení: 
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Odůvodnění: 

 
Dne 30. 8. 2012 v době od 8:30 hod. do 10:30 hod., provedli pracovníci Krajského úřadu 
Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví a externí člen kontrolní skupiny, v prostorách 
pracoviště zdravotnické dopravní služby na adrese: (dále 
také „zdravotnické zařízení“) poskytovatele zdravotních služeb  

kontrolu obecných podmínek poskytování zdravotních služeb podle ust. § 11 odst. 4, 6 a 7 
zákona.  
 
Kontrolní skupina během kontroly na místě zjistila, že v době kontroly neměla kontrolovaná 
osoba – poskytovatel zdravotních služeb žádného řidiče dopravy nemocných a raněných, který 
splňuje kvalifikační předpoklady podle ust. § 40 zákona 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, a to 
absolventa akreditovaného kvalifikačního kurzu v oboru řidič vozidla dopravy nemocných a 
raněných. Dále bylo zjištěno, že zdravotnické zařízení poskytovatele zdravotních služeb 
nesplňovalo v době kontroly obecné požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnických 
zařízení, když v rozporu s ust. § 11 odst. 6 zákona a přílohy č. 1 bod 2 písm. a) vyhlášky č. 
92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení 
a kontaktních pracovišť domácí péče, v platném znění (dále také „vyhláška“) netvořilo 
provozně uzavřený a funkčně provázaný celek, jelikož zdravotnické zařízení je zároveň 
provozovnou podnikající fyzické osoby – s předmětem činnosti: 
opravy a údržba motorových vozidel. V době kontroly také netekla teplá voda a nebyl funkční 
náhradní zdroj elektrické energie, což je v rozporu s ust. přílohy č. 1 bod 2 písm. c), resp. 
přílohy č. 6 bod 3 písm. d) vyhlášky. Kontrolní skupina dále zjistila, že skladovací prostory pro 
zdravotnické prostředky, prádlo, uklízecí a dezinfekční prostředky jsou nevyhovující, protože 
skladovací prostory pro tento materiál musí být dle ust. přílohy č. 6 bod 5 vyhlášky oddělené, 
aby nedošlo ke kontaminaci čistého materiálu znečištěným. V prostorách kontrolovaného 
zdravotnického zařízení je tento materiál skladován v neuzamykatelných skříňkách a tyto 
prostory jsou zároveň kanceláří majitele objektu. V rozporu s ust. přílohy č. 1 bod 3 písm. a) a 
přílohy č. 6 bod 4 písm. b) vyhlášky se v kontrolovaných prostorách poskytovatele zdravotních 
služeb nenacházejí prostory určené pro manipulaci s biologickým materiálem, ani zde nebyl 
umístěn dřez na mytí a čištění pomůcek použitých k manipulaci s biologickým materiálem. 
 
Kontrolou bylo tedy zjištěno, že poskytovatel poskytoval zdravotní služby prostřednictvím 
osob nezpůsobilých k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu činností souvisejících 
s poskytováním zdravotních služeb a kontrolované zdravotnické zařízení není pro poskytování 
zdravotních služeb technicky a věcně vybaveno, což je v rozporu s ust. § 11 odst. 3 a 6 zákona. 
 
Jednatel společnosti – poskytovatele zdravotních služeb pan 

byl s kontrolním protokolem ze dne 11. 9. 2012 řádně seznámen a byl mu dne 20. 9. 
2012 prokazatelně předán. Proti protokolu nebyly ve stanovené lhůtě doručeny Krajskému 
úřadu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví, námitky. Zjištěná pochybení tedy nikterak 
nerozporoval. 
  

Jednatel společnosti – poskytovatele zdravotních služeb pan 
byl písemností, která byla doručena dne 16. 11. 2012, vyzván k uplatnění práv 

účastníka řízení před vydáním rozhodnutí, ve smyslu ust. § 36 odst. 3 správního řádu a to dne 
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29. 11. 2012 v 09:00 hod. v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje, kdy svého práva 

také využil. Do protokolu o seznámení s poklady pro vydání rozhodnutí uvedl, že společnost, 
přesto že měla platné oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle zákona, tyto služby 

nevykonávala. Jelikož nebyly uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami, rozhodl se 
jednatel ukončit činnost ke dni 2. 12. 2012. K těmto argumentům správní orgán uvádí, že je 
vzal při stanovení výše ukládané sankce na vědomí, ovšem nevyvracejí porušení zákona, ke 

kterému došlo, tedy že poskytovatel poskytoval zdravotní služby prostřednictvím osob 
nezpůsobilých k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu činností souvisejících 

s poskytováním zdravotních služeb a kontrolované zdravotnické zařízení poskytovatele 
zdravotních služeb není pro poskytování zdravotních služeb technicky a věcně vybaveno, což 
je v rozporu s ust. § 11 odst. 3 a 6 zákona. 

 
Při svém rozhodování správní orgán vycházel ze spolehlivě zjištěného stavu věci a  

ze skutečnosti, že předmětné porušení zákona č. 372/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
považuje za prokázané. Při stanovení výše ukládané sankce se rozhodl uložit pokutu pouze  
ve výši 4.000,-- Kč (tj. při dolní hranici možné sankce - ustanovení § 117 odst. 4 písm. b) 

zákona – pokuta až do výše Kč 500.000,-- Kč), protože se ze strany poskytovatele zdravotních 
služeb jedná o první zjištěné pochybení. Dále bylo přihlédnuto k tomu, že společnost již 

ukončila činnost.     

 

 
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 28. prosince 2012 
 

 
 
 

 
 

-otisk úředního razítka- 
 
 

Ing. Alena Šalátová 
pověřená k zastupování 

vedoucího odboru zdravotnictví 
 
 

 
 
Doručí se: 

- vlastní 




