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Stanovisko MZ ČR – řízení z moci úřední o změně oprávnění dle § 21 zákona        

o zdravotních službách – změny mající vliv na rozsah oprávnění 

 

Ministerstvo zdravotnictví v návaznosti na metodické stanovisko ve věci řízení o udělování, 

změnách a odnětí oprávnění k poskytování zdravotních službách doplňuje své metodické 

stanovisko o sdělení, na jaké případy by měl příslušný správní orgán aplikovat pravidla pro 

správní řízení o změně oprávnění dle § 21 zákona o zdravotních službách týkající se změn 

majících vliv na rozsah oprávnění (zúžení), vedené v řízení z moci úřední, takto: 

 

Právní úprava: 

 

§ 21 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění  

 

Oznamování změn poskytovatelem 

 

(1) Poskytovatel je povinen písemně oznámit příslušnému správnímu orgánu všechny změny 

týkající se údajů uvedených v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních 

služeb a dále všechny změny týkající se údajů v dokladech předkládaných se žádostí               

o udělení oprávnění a předložit o těchto změnách doklady, pokud mohou být důvodem pro 

pozastavení, změnu, zrušení nebo zánik oprávnění. Poskytovatel je dále povinen písemně 

oznámit správnímu orgánu, který vydal souhlas, povolení nebo jiné rozhodnutí nebo závazné 

stanovisko jako podklad pro rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, 

všechny změny týkající se těchto rozhodnutí nebo závazného stanoviska, pokud mohou být 

důvodem pro jejich změnu, zrušení nebo odejmutí. V případě změn údajů uvedených v § 18 

odst. 2 písm. a) bodě 4 se oznamují pouze změny týkající se vedoucích zaměstnanců. Správní 

orgán, který vydal souhlas, povolení nebo jiné rozhodnutí nebo závazné stanovisko jako 

podklad pro rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, neprodleně 

oznámí příslušnému správnímu orgánu jejich změnu, odnětí nebo zrušení. 

 

(2) Poskytovatel je povinen změny podle odstavce 1 oznámit do 15 dnů ode dne, kdy se o nich 

dozvěděl. 

 

(3) Týká-li se změna údaje, který není uveden v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování 

zdravotních služeb a jsou-li nadále splněny podmínky pro poskytování zdravotních služeb, 

provede příslušný správní orgán o této změně záznam do spisu. V ostatních případech 

rozhodne příslušný správní orgán podle okolností o změně, pozastavení nebo o odejmutí 

oprávnění k poskytování zdravotních služeb. 
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Řízení o změně či odejmutí oprávnění k poskytování zdravotních služeb (nebo registrace 

nestátního zdravotnického zařízení) správní orgán podle § 21 odst. 3 zákona o zdravotních 

službách zahájí, jestliže se na základě splnění oznamovací povinnosti ze strany poskytovatele 

zdravotních služeb dozví, že jsou zde dány důvody podle § 23 a § 24 tohoto zákona a není 

známo, že by již v tomto ohledu vyvolal řízení svou vlastní procesní aktivitou poskytovatel 

zdravotních služeb – např. tím, že by požádal o odnětí oprávnění. Jedná se tedy o právem 

aprobovaný a předpokládaný postup krajského úřadu jako příslušného správního orgánu           

v případě, zjistí-li tento, byť na základě oznámení poskytovatele, že je na místě zahájením 

příslušného správního řízení změnit (v těchto případech zjevně ve smyslu zúžení, neboť pro 

rozšíření oprávnění je nutná vždy v souladu s dispoziční zásadou žádost poskytovatele 

zdravotních služeb) nebo dokonce odejmout (v celém rozsahu) oprávnění k poskytování 

zdravotních služeb  nebo registraci nestátního zdravotnického zařízení pro nesplnění 

podmínek stanovených zákonem o zdravotních službách.  

 

 

   Mgr. Jan Bačina v. r. 

ředitel právního odboru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko č.j. MZDR 49010/2017-2/PRO ze dne 4. 10. 2017 vychází z platné právní úpravy 

ke dni 4. 10. 2017. 

 


