Seznam dokladů předkládaných k žádosti o změnu (oznámení změny)
oprávnění k poskytování zdravotních služeb
Žadatel k žádosti o změnu (oznámení změny) oprávnění poskytování zdravotních služeb předloží v originále
nebo úředně ověřené kopii:

Změna nebo rozšíření o místo poskytování zdravotních služeb:
-

prohlášení o věcném a technickém vybavení zdravotnického zařízení
provozní řád
rozhodnutí krajské hygienické stanice o schválení provozního řádu zdravotnického zařízení
doklad, z něhož vyplývá oprávnění žadatele užívat prostory k poskytování zdravotních služeb
(např. nájemní smlouva)
seznam zdravotnických pracovníků zdravotnického zařízení (tabulka)
v případě lékárenské péče souhlasné závazné stanovisko vydané Státním ústavem pro
kontrolu léčiv k technickému a věcnému vybavení zdravotnického zařízení

Rozšíření poskytovaných služeb o obor:
-

prohlášení o věcném a technickém vybavení zdravotnického zařízení
provozní řád
rozhodnutí krajské hygienické stanice o schválení provozního řádu
seznam zdravotnických pracovníků pro daný obor (tabulka)
v případě lékárenské péče souhlasné závazné stanovisko vydané Státním ústavem pro
kontrolu léčiv k technickému a věcnému vybavení zdravotnického zařízení

Ustanovení nového odborného zástupce:
-

doklad o způsobilosti k samostatnému výkonu povolání

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 anebo 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, nebo
rozhodnutí o specializované způsobilosti vydané ministerstvem zdravotnictví
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

- 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 občanů
ČR požádá správní orgán.)
-

doklad prokazující povolení k pobytu na území ČR, pokud má fyzická osoba povinnost takové
povolení mít
prohlášení odborného zástupce
doklad o pracovně právním nebo obdobném vztahu k poskytovateli
doklad o zdravotní způsobilosti odborného zástupce (lékařský posudek)

