Seznam dokladů předkládaných k žádosti
právnická osoba
Žadatel k žádosti o udělení oprávnění poskytování zdravotních služeb předloží v originále nebo
úředně ověřené kopii:
1. Doklad o zápisu do obchodního či obdobného rejstříku ne starší 3 měsíců nebo doklad o zřízení
nebo založení právnické osoby, pokud se nezapisuje do obchodního nebo obdobného rejstříku nebo
pokud zápis ještě nebyl proveden. PO se sídlem mimo území ČR dokládá výpis vedený ve státě sídla a
doklad o zápisu PO, podniku nebo organizační složky podniku na území ČR do obchodního či
obdobného rejstříku, pokud již byl zápis proveden.
(Doklad nepřikládají osoby zřízené na území ČR zákonem nebo bude-li poskytování zdravotnických
služeb zajišťováno organizační složkou státu nebo územního samosprávného celku).
2. Doklad o bezúhonnosti osob, které jsou statutárním orgánem žadatele nebo jeho členy. Doklad
prokazující splnění podmínky bezúhonnosti vydaný státem, jehož je fyzická osoba občanem (trvalý
pobyt mimo ČR), a doklady vydanými státy, ve kterých se fyzická osoba zdržovala v posledních 3
letech nepřetržitě déle než 6 měsíců; tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců. Nevydává-li stát
uvedený ve větě první výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, nebo nelze-li jej získat,
předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti, které učinila před notářem nebo příslušným
orgánem tohoto státu. (O vydání výpisu z evidence rejstříku trestů občanů ČR požádá správní orgán.)
3. Doklad o bezúhonnosti vedoucího organizační složky státu nebo organizační složky územního
samosprávného celku, bude-li poskytování zdravotních služeb zajišťováno touto organizační složkou.
Doklad prokazující splnění podmínky bezúhonnosti vydaný státem, jehož je fyzická osoba občanem
(trvalý pobyt mimo ČR), a doklady vydanými státy, ve kterých se fyzická osoba zdržovala v posledních
3 letech nepřetržitě déle než 6 měsíců; tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců. Nevydává-li stát
uvedený ve větě první výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, nebo nelze-li jej získat,
předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti, které učinila před notářem nebo příslušným
orgánem tohoto státu. (O vydání výpisu z evidence rejstříku trestů ČR požádá správní orgán.)
4. Doklad o způsobilosti k samostatnému výkonu zdravotnického povolání odborného zástupce:
4.1. Doklady o vzdělání:
- všeobecní praktičtí lékaři – doklad o specializaci I. nebo II. stupně v oboru všeobecné lékařství
dle dřívějších právních předpisů nebo doklad o specializaci vydaný Ministerstvem zdravotnictví
praktičtí lékaři pro děti a dorost – doklad o specializované způsobilosti v oboru praktické
lékařství pro děti a dorost a nebo doklad dle zákona č. 67/2017 o úspěšném dokončení
kvalifikačního kurzu pro lékaře, kteří získali specializovanou způsobilost v oboru dětské lékařství
- ostatní lékaři – diplom o specializaci II. stupně, diplom o specializaci v nástavbovém oboru nebo
rozhodnutí o specializované způsobilosti vydané ministerstvem zdravotnictví
- zubní lékaři – diplom o ukončení vysokoškolského studia
- zubní lékaři se specializací – diplom o specializaci v nástavbovém oboru
- farmaceuti (vedoucí lékárníci) – diplom o specializaci I. nebo II. stupně v základním oboru nebo
diplom o specializaci v nástavbovém oboru
- nelékařská povolání – doklad o získání odborné způsobilosti, specializované způsobilosti
v souladu se 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
4.2. Doklad o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (lékařský posudek)
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4.3. Doklad o bezúhonnosti Doklad prokazující splnění podmínky bezúhonnosti vydaný státem, jehož
je fyzická osoba občanem (trvalý pobyt mimo ČR), a doklady vydanými státy, ve kterých se fyzická
osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě déle než 6 měsíců; tyto doklady nesmí být starší 3
měsíců. Nevydává-li stát uvedený ve větě první výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad,
nebo nelze-li jej získat, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti, které učinila před
notářem nebo příslušným orgánem tohoto státu. (O vydání výpisu z evidence rejstříku trestů ČR
požádá správní orgán.)
4.4. Doklad prokazující povolení k pobytu na území ČR, pokud má odborný zástupce povinnost
takové povolení mít.
4.5. Doklad o pracovněprávním nebo obdobném vztahu odborného zástupce k poskytovateli
5. Seznam zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, kteří budou vykonávat
zdravot. povolání v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k žadateli, a to v rozsahu požadavků na
minimální personální zabezpečení zdravotních služeb viz tabulka v žádosti.
6. Prohlášení o věcném a technickém vybavení, potvrzující, že zdravotnické zařízení je pro
poskytování zdravotních služeb technicky a věcně vybaveno (součástí žádosti).
7. Souhlasné závazné stanovisko SÚKL k technickému a věcnému vybavení, jde-li o poskytování
lékárenské péče nebo výdejny a prodejny zdravotnických prostředků.
8. Souhlas ministerstva s poskytováním lázeňské léčebně rehabilitační péče, jde-li o poskytování
této péče.
9. Rozhodnutí o schválení provozního řádu zdravotnického zařízení vydané orgánem ochrany
veřejného zdraví a provozní řád.
10. Doklad, z něhož vyplývá oprávnění žadatele užívat prostory k poskytování zdravotních služeb.
11. Žadatel o jednodenní péči, pokud jednodenní péče není poskytována přímo ve zdravotnickém
zařízení, kde jsou k dispozici i lůžka intenzivní péče, musí doložit např. dohodou či smlouvou se
zdravotnickým zařízením jiného poskytovatele, že má zajištěnou nepřetržitou místní, časovou i
organizační dostupnost akutní intenzivní péče v případě potřeby pro své pacienty.
12. Prohlášení, že u žadatele netrvá žádná z překážek pro udělení oprávnění uvedených v § 17 písm.
a) až c) zákona a písemný souhlas předběžného insolventního správce nebo insolventního správce v
případě, kdy nevydání tohoto souhlasu by bylo překážkou pro udělení oprávnění uvedenou v §17
písm. d) nebo e) (součástí žádosti).
13. Kopii pojistné smlouvy, kterou je žadatel povinen dle § 45 odst. 2 písm. n) zákona uzavřít o
pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, a
to v rozsahu, v jakém lze rozumně předpokládat, že by jej mohla taková odpovědnost postihnout;
toto pojištění musí trvat po celou dobu poskytování zdravotních služeb. Kopii pojistné smlouvy je
poskytovatel povinen zaslat krajskému úřadu nejpozději do 15 dnů ode dne zahájení poskytování
zdravotních služeb.
14. Pokud bylo právnické osobě, která vzniká dnem zápisu do obchodního nebo jiného zákonem
určeného rejstříku, vydáno rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb před
zápisem do rejstříku, vznikne této právnické osobě právo poskytovat zdravotní služby dnem zápisu do
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rejstříku. Pokud bylo právnické osobě se sídlem mimo území České republiky, která se zapisuje do
obchodního rejstříku, vydáno rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb před
zápisem do obchodního rejstříku, vznikne této právnické osobě právo poskytovat zdravotní služby
dnem zápisu do obchodního rejstříku. Nepodá-li právnická osoba uvedená ve větě první nebo druhé
návrh na zápis do rejstříku ve lhůtě 90 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení
oprávnění nebo nebyl-li zápis proveden do 90 dnů ode dne podání návrhu na zápis, oprávnění zaniká
uplynutím této lhůty. Právnická osoba je povinna zaslat příslušnému správnímu orgánu doklad
prokazující podání návrhu na zápis do rejstříku do 15 dnů ode dne podání návrhu a dále doklad o
tom, že právnická osoba byla zapsána do rejstříku, a to do 15 dnů ode dne provedení zápisu.
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