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Pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 874

1. V části čtvrté čl. V uvést v položce 25 bod 1 ve znění:

„1.
a) Přijetí žádosti o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb75)
Kč 1000
b) Přijetí žádosti o změnu rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních
služeb75) nebo rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení, jejímž
předmětem je změna
 rozsahu zdravotních služeb, týkající se formy, oboru nebo druhu zdravotní
péče nebo zdravotní služby,
 místa poskytování zdravotních služeb, místa pracoviště poskytovatele
zdravotnické záchranné služby, zdravotnické dopravní služby nebo přepravy
pacientů neodkladné péče nebo místa kontaktního pracoviště poskytovatele
domácí péče, nebo
 doby platnosti oprávnění
Kč 500
c) Přijetí žádosti o odnětí oprávnění k poskytování zdravotních služeb nebo o zrušení
registrace nestátního zdravotnického zařízení
Kč 150
d) Vydání úředního výpisu z Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb 75)
Kč 100“.
2. V části čtvrté čl. V v položce 25 zrušit poznámku č. 1 a u poznámky č. 2
vypustit číselné označení.

Odůvodnění:
Pro rozdílnou úpravu správních poplatků v položce 25 bodu 1 podle navrhovaných
písmen a), b) a c) není dán žádný relevantní důvod. K žadatelům o změnu oprávnění
nebo registrace by mělo být přistupováno stejně jako k žadatelům o udělení
oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Je zcela logické, že i správní řízení
o změně (odnětí) oprávnění, resp. registrace, bude zpoplatněno již při přijetí žádosti,
pokud není vedeno správním orgánem z moci úřední, a ne až po vydání rozhodnutí
ve věci. Navrhuje se tedy vázat i správní poplatky podle písmen b) a c) již na přijetí

žádosti a ne až na vydání rozhodnutí, neboť podáním žádosti je správní řízení
zahájeno a správnímu orgánu tím vznikají náklady.
U správního poplatku podle písmene b) se upřesňuje předmět tohoto poplatku, který
by měl být vázán na změnu oprávnění nebo registrace, která však nespočívá např.
v pouhé změně identifikačních údajů, ale ve změně skutečností, které mají vliv na
rozsah oprávnění nebo registrace (např. obor, forma nebo druh zdravotní péče, místo
poskytování atd.), a to buď ve smyslu přidání nového oboru, formy nebo druhu
zdravotní péče nebo nového místa poskytování zdravotních služeb, anebo odnětí
oprávnění pro některý odbor, formu nebo druh zdravotní péče nebo místa
poskytování zdravotních služeb. Jiné změny rozhodnutí o oprávnění podléhají
oznamovací povinnosti a nejsou řešeny v řízení zahajovaném na žádost.
Pozměňovacím návrhem se vypouští správní poplatek podle písmene c), a to z toho
důvodu, že poskytovateli zdravotních služeb je § 21 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních
službách), ve znění pozdějších předpisů, stanovena povinnost písemně oznámit
příslušnému správnímu orgánu všechny změny týkající se údajů uvedených
v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb a všechny změny
týkající se údajů v dokladech předkládaných se žádostí o udělení oprávnění a
předložit o těchto změnách doklady. Oznámením změny identifikačních údajů tedy
poskytovatel plní svou oznamovací povinnost a iniciuje zahájení správního řízení
z moci úřední, které není podle Položky 25 zpoplatněno. Stanovení poplatku za
splnění zákonné oznamovací povinnosti tedy není vhodné a činilo značné rozpory
v praxi příslušných správních orgánů.
V návaznosti na výše uvedené změny v položce 25 bod 1 se rovněž upravují
poznámky. Poznámka č. 1. pozbývá významu, proto se vypouští, a u poznámky č. 2
se zrušuje číselné označení.

Položka 25 zákona o správních poplatcích ve znění uvedeném ve vládním návrhu zákona
(sněmovní tisk 874).
„Položka 25
1.
a) Přijetí žádosti o udělení oprávnění k poskytování zdravotních

služeb75)
Kč 1000

b) Změna rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb75) nebo
rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení
Kč 500
c) Změna identifikačních údajů (jméno, příjmení, trvalý pobyt, bydliště) poskytovatele
zdravotních služeb, jeho statutárního zástupce nebo odborného zástupce v rozhodnutí o
udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb nebo v rozhodnutí o registraci
nestátního zdravotnického zařízení včetně promítnutí těchto změn do dalších údajů
v tomto rozhodnutí
Kč 100
d) Vydání rozhodnutí o odnětí oprávnění k poskytování zdravotních služeb nebo
rozhodnutí o zrušení registrace nestátního zdravotnického zařízení
Kč 150
e) Vydání úředního výpisu z Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb75)
Kč 100
2.
a) Přijetí žádosti o udělení oprávnění k provádění externího klinického auditu podle zákona
o specifických zdravotních službách
Kč 1000
b) Změna rozhodnutí o udělení oprávnění k provádění externího klinického auditu podle
zákona o specifických zdravotních službách
Kč
500
c) Změna identifikačních údajů (jméno, příjmení, trvalý pobyt, bydliště) fyzické osoby
oprávněné k provádění externího klinického auditu v rozhodnutí o udělení oprávnění
k provádění externího klinického auditu podle zákona o specifických zdravotních službách
včetně promítnutí těchto znění do dalších údajů v tomto rozhodnutí
Kč
100
d) Změna obchodní firmy nebo názvu právnické osoby oprávněné k provádění externího
klinického auditu v rozhodnutí o udělení oprávnění k provádění externího klinického
auditu podle zákona o specifických zdravotních službách včetně promítnutí těchto změn
do dalších údajů v tomto rozhodnutí
Kč
100

e) Vydání rozhodnutí o odnětí oprávnění k provádění externího klinického auditu podle
zákona o specifických zdravotních službách
Kč
150
Předmětem poplatku není
1. Vydání nebo změna rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních
služeb, vydání rozhodnutí o odnětí oprávnění k poskytování zdravotních služeb, změna
rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení a vydání rozhodnutí o zrušení
registrace nestátního zdravotnického zařízení, jsou-li provedené z podnětu správního úřadu.
2. Vydání nebo změna rozhodnutí o udělení oprávnění k provádění externího klinického
auditu, vydání rozhodnutí o odnětí oprávnění k provádění externího klinického auditu podle
zákona o specifických zdravotních službách, jsou-li provedené z podnětu správního úřadu.
Poznámky
1. Správní úřad vybírá poplatek jen podle bodu 1. písmene b) této položky, provádí-li
současně změny zpoplatňované podle písmen b) a c) bodu 1. této položky.
2. Správní úřad vybírá poplatek jen podle bodu 2. písmene b) této položky, provádí-li
současně změny zpoplatňované podle písmen b) a c) bodu 2. této položky.
_________________________
75)

Zákon č.372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o
zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.“.

