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a k t u a l i t y …  
 
 
���� ŘEDITEL O.P.S A PRACOVNÍ POMĚR  

 
Smluvní postavení ředitele obecně prospěšné společnosti; může mít pracovní poměr? 
 
Zákonem č.231/2010 Sb., kterým byl novelizován zákon č.248/1995 Sb., o obecně 
prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o OPS) se 
statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti stal ředitel. 
 
Podle §9a odst.4 zákona o OPS vykonává ředitel svou funkci ve smluvním poměru. 
Tato obecná formulace vyvolává otázky, o jaký smluvní poměr se jedná. Funkcí 
ředitele lze vykonávat buď úplatně či bezúplatně.  
 
Vykonává-li ředitel svou funkci jako dobrovolník tzn. bez pobírání odměny za výkon 
této funkce, je jeho vztah k obecně prospěšné společnosti založen příkazní smlouvou 
podle § 724 a násl. občanského zákoníku nebo inominátní smlouvou, která ponese 
znaky příkazní smlouvy. Příkazní smlouvou se ředitel zavazuje, že bude vykonávat 
pro obecně prospěšnou společnost činnost statutárního orgánu a tuto činnost bude 
vykonávat bezúplatně. Pro bezúplatný výkon funkce ředitele obecně prospěšné 
společnosti nelze sjednat smlouvu o výkonu funkce, která je svou právní podstatou 
smlouvou na úplatný výkon činnosti – viz dále. 
 
Vykonává-li ředitel svou funkci úplatně, nemůže jí vykonávat pouze v pracovním 
poměru. Důvodem je to, že činnosti vykonávané v pracovně právním vztahu, je 
vykonávána jako tzv. závislá práce podle §2 odst. 4 zákoníku práce tj. osobně, 
ve vztahu nadřízenosti a podřízenosti, jménem zaměstnavatele a podle jeho pokynů. 
Činnost statutárního orgánu ze své podstaty nemůže být vykonávána ve vztahu 
nadřízenosti a podřízenosti. Funkce statutárního orgánu není podle ustálené 
judikatury druhem práce. Činnost statutárního orgánu obecně má dvě základní 
složky: jednání jménem právnické osoby navenek a tzv. obchodní vedení společnosti. 
Právní teorie chápe obchodní vedení zpravidla jako řízení společnosti, k němuž patří 
organizování a řízení činnosti, k niž je společnost zřízena, včetně rozhodování 
o podnikatelských záměrech. V rámci výkonu statutárních pravomocí zpravidla 
na rozhodnutí učiněné v rámci obchodního vedení společnosti navazuje jednání 
jménem společnosti, a to tam, kde k realizaci takového rozhodnutí je nutné právní 
jednání ve vztahu k třetím osobám. Takové právní úkony, jako je uzavření 
odsouhlasené verze smlouvy, však již pod obchodní vedení nenáleží. Představují totiž 
jednání jménem společnosti a to se řídí jinými pravidly než rozhodování o obchodním 
vedení (podrobněji o tomto tématu pojednává např. Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. 
a kol. Obchodní zákoník. Komentář. Praha: C. H. Beck)  
Novela obchodního zákoníku v §66d umožnila rozdělení shora uvedených pravomocí 
statutárního orgánu, kdy statutám může obchodním vedením společnosti pověřit 
zčásti nebo zcela jinou osobu a tato činnost může být vykonávána v pracovním 
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poměru. Ten, kdo jako zaměstnanec vykonává obchodní vedení společnosti, může být 
současně statutárním orgánem. V pracovním poměru ovšem nelze rozhodovat 
o základním zaměření obchodního vedení a nelze jako zaměstnanec vystupovat jako 
statutár navenek. Při aplikaci §66d obchodního zákoníku per analogiam na právní 
poměry obecně prospěšné společnosti, může i u ředitele obecně prospěšné společnosti 
dojít k souběhu smluvních vztahů při výkonu funkce statutárního orgánu. Mimo 
pracovní poměr jsou vykonávány statutární pravomoci – sem patří jednání navenek a 
všechny pravomoci, které právní předpisy svěřují do výlučné pravomoci statutárního 
orgánu a v pracovním poměru je vykonáváno vedení (řízení) činnosti obecně 
prospěšné společnosti. 
 
Ředitel obecně prospěšné společnosti tak může mít dvě smlouvy: smlouvu o výkonu 
funkce na statutární pravomoci a pracovní smlouvu na vedení činnosti OPS. 
U smlouvy o výkonu funkce není dán žádný režim stanovení výše sjednané odměny 
ani periodicity jejího vyplácení. Toto vše je věcí ujednání mezi obecně prospěšnou 
společností a ředitelem, které bude součástí smlouvy o výkonu funkce. Právní režim 
smlouvy o výkonu funkce se přiměřeně řídí ustanoveními obchodního zákoníku 
o mandátní smlouvě. 
Při analogické aplikaci § 66d na právní poměry OPS je ale vyloučeno, aby ředitel měl 
pouze pracovní smlouvu a jeho pracovní náplní bylo i zastupování OPS navenek. I tak 
se situace pro ředitele OPS značně zjednodušuje tím, že většinu činnosti, která 
spočívá právě v řízení dovnitř OPS, může vykonávat v pracovním poměru. Je věcí 
každé obecně prospěšné společnosti, aby rozhodla o smluvním zajištění výkonu 
funkce ředitele tak, aby toto bylo v souladu s platným právem. 
LENKA DEVEROVÁ 
 
 
���� PSANÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY  

Zpravodaj Svět neziskovém – duben 2012 

 
Na co nezapomenout při psaní výroční zprávy? 

V oblasti výročních zpráv není příliš prostoru pro obsahovou variabilitu řešení. 
Poukažme proto na nejdůležitější body u různých neziskových subjektů.  
 
Strukturu výroční zprávy upravuje zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. Vypomožme si 
přímo zákonem - výroční zpráva musí kromě informací nezbytných pro naplnění 
účelu výroční zprávy (závěrky dle zákona o účetnictví) obsahovat nejméně finanční a 
nefinanční informace o skutečnostech nastalých po rozvahovém dni a prognózu 
budoucího vývoje v oblastech předpokládané činnosti, o aktivitách v oblasti výzkumu 
a vývoje, životního prostředí atd. Pro nadace a nadační fondy klademe důraz 
na informace o řízení finančních rizik u investičních instrumentů, dále pak 
o cenových, úvěrových a likvidních rizicích. 
 
Ve věci konkrétních specifik k obecně prospěšným společnostem výroční zpráva 
kromě náležitostí stanovených zákonem upravujícím účetnictví musí obsahovat také 
informace o všech činnostech uskutečněných v účetním období v rámci obecně 
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prospěšných služeb, doplňkové činnosti a jejich zhodnocení, lidských zdrojích, 
výnosech a vývoji a stavu fondů obecně prospěšné společnosti k rozvahovému dni. 
 
Běžný požadavek na informace o stavu majetku a závazků obecně prospěšné 
společnosti k rozvahovému dni a o jejich struktuře je doplněn přehledem o celkovém 
objemu nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných 
služeb, pro plnění doplňkových činností a na vlastní činnost obecně prospěšné 
společnosti. Často opomíjený bod, zásadní pro výroční zprávu za rok 2011, obsahuje 
požadavek na explicitní zmínění změn zakládací listiny a změně ve složení správní 
rady a dozorčí rady a o změně osoby ředitele. Vzhledem k novele zákona o o.p.s. 
bychom tento bod podtrhli dvakrát! 
 
U nadací a nadační fondů lze užít analogie. Zmiňme zákonný požadavek na zveřejnění 
poskytovatelů nadačních darů v hodnotě nad 10 000 Kč. Stejně pak informace 
o osobách, jimž byly poskytnuty příspěvky v hodnotě vyšší než 10 000 Kč, a 
zhodnocení, zda a jakým způsobem byly nadační příspěvky použity. 
 
Třetím specifikem je zhodnocení dodržování pravidla pro omezení správních nákladů. 
MARTIN SÍGL, 
INFORMAČNÍ STŘEDISKO MIKULÁŠ 
 
 
���� PŘÍSPĚVEK NA PÉČI    

 
Upozornění pro příjemce příspěvků na péči 

V souvislosti s jednáním poskytovatelů sociálních služeb informoval ministr práce a 
sociálních věcí Jaromír Drábek, že vydal pokyn Úřadu práce, aby při každé návštěvě 
klienta na ÚP byl příjemce příspěvku na péči požádán, aby prokázal využívání 
příspěvku na péči na poskytování služeb. To znamená, že každý příjemce příspěvku 
na péči by si měl vést deník, ve kterém velmi stručně napíše úkony, které mu osoba 
poskytující péči poskytla a jakým způsobem byla provedena úhrada za tuto službu. 
 
U rodinných příslušníků je nezbytné mít alespoň výčet služeb, které jsou prováděny. 
Způsob platby asi není tak důležitý, neboť je zřejmé, že rodinný rozpočet je společný. 
Pokud je péče poskytována jinou osobou, v takovém případě je nezbytné, aby byl 
zřejmý i způsob platby za službu. Považuji za důležité, aby příjemci příspěvku na péči 
si tyto věci dali urychleně do pořádku, neboť úřady práce tuto činnost začnou 
vykonávat. 
 
Václav Krása, Zdroj: NRZP ČR 
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���� WWW.VOZEJKOV.CZ  
 

Co je Vozejkov? 
Informační kanál nejen pro vozíčkáře po úrazech páteře, poranění nebo onemocnění 
míchy. Výchozí místo, kde naleznete pomoc, rady, zkušenosti, názory, pozvánky, 
nabídky, poptávky atd. A to vše můžete vybírat dle Vašeho regionu a Vašich možností. 
Současně je to také prostor pro organizace a společnosti, které nám nabízí své služby 
a zboží k lepšímu životu na vozíku.  
 
 
���� PŘÍSPĚVEK NA NÁKUP MOTOROVÉHO VOZIDLA  

Prvnizpravy.cz 

Sněmovna opraví chyby v příspěvku na auto 
Lidé s handicapem si budou moci požádat o příspěvek na koupi motorového vozidla 
už po pěti letech od poskytnutí předchozí pomoci. 
Tedy nikoliv až po uplynutí v současnosti platné desetileté lhůty. Návrh poslanců 
vládních stran projedná horní parlamentní komora ve středu (18.4.2012). Předloha by 
měla napravit chybu v zákoně, který začal platit od začátku letošního roku. Zdravotně 
postižení, kteří žádají o příspěvek na auto, se potýkají s nerovnoprávným přístupem, 
který závisí na tom, v jakém termínu si žádali o peníze naposledy. 
Do konce loňského roku totiž platila úprava, na základě které si mohli lidé se 
zdravotním postižením požádat o příspěvek na zakoupení motorového vozidla jednou 
za pět let. Na vůz pak dostali sto tisíc korun. 
Podle nové právní normy, která je účinná od letošního 1. ledna, nárok na příspěvek 
vzniká jednou za deset let, a to ve výši 200 tisíc korun. V praxi tak došlo k tomu, že 
lidé, kteří si zažádali o pětiletý příspěvek například v loňském roce, by si podle nové 
legislativy mohli znovu zažádat až za devět let. 
Předložený materiál má podle autorů zajistit, aby si lidé, kteří si o peníze požádali 
před 31. prosincem 2011, mohli dát první novou žádost po uplynutí pětileté lhůty. 
 
 
���� SOUHLAS OBOU ZÁK.ZÁSTUPCŮ K OČKOVÁNÍ DĚTÍ  

 
Stanovisko k vyžadování souhlasu obou zákonných zástupců nezletilých dětí  

k provedení očkování 
K provedení pravidelného očkování z platné legislativy nevyplývá  požadavek, aby 
tomuto očkování předcházel písemný souhlas obou rodičů. Uvádí to ve svém 
stanovisku k vyžadování souhlasu obou zákonných zástupců nezletilých dětí 
k provedení očkování Ministerstvo zdravotnictví ČR. 
 
Nesprávným výkladem zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 
podmínkách jejich poskytování, je v praxi při provádění pravidelných očkování u dětí 
mladších 15ti let očkujícími lékaři požadován písemný souhlas obou zákonných 
zástupců, tedy rodičů. Tento výklad opomíjí úpravu obsaženou v zákoně o ochraně 
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veřejného zdraví, který stanoví povinnost osoby podrobit se pravidelnému očkování a 
pro případ osoby, která nedovršila věk 15ti let odpovědnost jejího zákonného 
zástupce za to, že pravidelné očkování bude provedeno. 
 
Citovanou zákonnou úpravu pravidelného očkování reflektuje i ustanovení §38 odst. 
7 zákona č. 372/2011 Sb., které stanoví, že bez souhlasu pacienta nebo zákonného 
zástupce nezletilého pacienta nebo pacienta zbaveného způsobilosti k právním 
úkonům lze poskytnout též jiné zdravotní služby, stanoví-li tak zákon o ochraně 
veřejného zdraví. 
Vzhledem k tomu, že zákon o ochraně veřejného zdraví stanoví v §46 odst. 1 
povinnost podrobit se pravidelnému očkování, je vyžadování písemného souhlasu 
obou rodičů před provedením tohoto očkování v ordinacích očkujících lékařů 
nesprávným postupem. K provedení pravidelného očkování z platné legislativy 
nevyplývá požadavek, aby tomuto očkování předcházel písemný souhlas obou rodičů. 
 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví 
 
 
 

l e g i s l a t i v a …  
 
 
���� REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ  
JUDr.Cupková Zdeňka 

 

Přehled některých právních předpisů souvisejících s reformou zdravotnictví 
 
Základním právním předpisem podmiňujícím tzv. reformu zdravotnictví je zákon 
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon 
o zdravotních službách) a zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních 
službách. 
Zákon o zdravotních službách mimo jiné specifikuje druhy a formy zdravotní péče a 
určuje, kdo může být poskytovatelem zdravotních služeb. Podle časové naléhavosti 
dělíme zdravotní péči na akutní, nezbytnou a plánovanou. Podle účelu poskytnutí 
zdravotní péče ji dělíme na preventivní, diagnostickou, dispenzární, léčebnou, 
posudkovou, léčebně rehabilitační, ošetřovatelskou, paliativní a lékárenskou. 
Formami zdravotní péče jsou ambulantní péče, jednodenní péče, lůžková péče a 
zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta. 
Zdravotnické služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a 
informovaným souhlasem, nestanoví-li zákon jinak.  
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Pacient má při poskytování zdravotních služeb právo  
• na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí 

při poskytování zdravotních služeb v souladu s charakterem těchto služeb, 
• zvolit si poskytovatele oprávněného k poskytnutí zdravotních služeb, které 

odpovídají zdravotním potřebám pacienta a zdravotnické zařízení, nestanoví-li právní 
předpisy jinak, 

• vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele, popřípadě 
zdravotnického pracovníka, než který mu poskytuje zdravotní služby, 

• na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, je-li nezletilou osobou, 
na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, je-li osobou zbavenou způsobilosti 
k právním úkonům nebo osobou s omezenou způsobilostí k právním úkonům tak, že 
není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb, po případě důsledky jejich 
poskytnutí, 

• být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených 
nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady, 
pokud to jeho zdravotní stav umožňuje, 

• znát jméno, popřípadě jména, a příjmení zdravotnických pracovníků a jiných 
pracovníků přímo zúčastněných na poskytování zdravotnických služeb, 

• odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování zdravotních služeb 
přímo zúčastněny a osob připravujících se na výkon povolání zdravotnického 
pracovníka, 

• přijímat návštěvy ve zdravotnickém zařízení lůžkové nebo jednodenní péče, a to 
s ohledem na svůj zdravotní stav a v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který 
neporušuje práva ostatních pacientů, pokud právní předpis nestanoví jinak, 

• přijímat ve zdravotnickém zařízení lůžkové nebo jednodenní péče duchovní péči 
a duchovní podporu od duchovních církví registrovaných v ČR, 

• na poskytování zdravotních služeb v co nejméně omezujícím prostředí 
při zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb. 
 
Možnost volby poskytovatele a zdravotnického zařízení se nevztahuje mimo jiné 
na zdravotnickou záchrannou službu a poskytovatele, ke kterému poskytovatel 
zdravotnické záchranné služby pacienta převáží, na pracovně lékařské služby a 
na osoby, jejichž zdravotní stav je posuzován pro účely poskytování služeb v oblasti 
zaměstnanosti a pro účely sociálního zabezpečení. 
 
Pacient se smyslovým postižením nebo s těžkými komunikačními problémy 
zapříčiněnými zdravotními důvody má při komunikaci související s poskytováním 
zdravotních služeb právo dorozumívat se způsobem pro něj srozumitelným a 
dorozumívacími prostředky, které si sám zvolí, včetně způsobů založených 
na tlumočení druhou osobou. Pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který 
využívá psa se speciálním výcvikem, má právo s ohledem na svůj aktuální zdravotní 
stav na doprovod a přítomnost psa u sebe ve zdravotnickém zařízení, a to způsobem 
stanoveným vnitřním řádem tak, aby nebyla porušována práva ostatních pacientů. 
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Poskytovatel je povinen  
• zajistit, aby byl pacient srozumitelným způsobem v dostatečném rozsahu  

informován o svém zdravotním stavu a o navrženém individuálním léčebném postupu 
a všech jeho změnách, 

• umožnit pacientovi nebo osobě určené pacientem klást doplňující otázky 
vztahující se k jeho zdravotnímu stavu a navrhovaným zdravotním službám, které 
musí být srozumitelně zodpovězeny. 

 
Pacient má mimo jiné možnost vzdát se podání informace o zdravotním stavu a určit 
osoby, kterým nesmí být informace o jeho zdravotním stavu podány, případně osoby, 
kterým informace mají být podány. Informace o zdravotním stavu se nepodá 
pacientovi, který v důsledku svého zdravotního stavu není schopen poskytované 
informace vůbec vnímat. Jde-li o nezletilého pacienta nebo pacienta zbaveného 
způsobilosti k právním úkonům, právo na informace o zdravotním stavu a právo klást 
otázky náleží zákonnému zástupci pacienta i pacientovi. Jestliže to zdravotní stav 
nebo povaha onemocnění pacienta vyžadují, je poskytovatel oprávněn sdělit osobám, 
které budou o pacienta osobně pečovat, informace, které jsou nezbytné k zajištění 
této péče nebo pro ochranu jeho zdraví. Informace o nepříznivé diagnóze nebo 
prognóze zdravotního stavu pacienta mohou být až na určité výjimky v nezbytně 
nutném rozsahu a po dobu nezbytně nutnou zadrženy. 
 
Osoby blízké zemřelému pacientovi, případně další osoby určené pacientem, mají 
právo na informace o zdravotním stavu pacienta, který zemřel a informace o výsledku 
pitvy, byla-li provedena, včetně práva nahlížet do zdravotnické dokumentace vedené 
o jeho osobě nebo do jiných zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu a 
pořizovat z nich výpisy nebo kopie. Pokud zemřelý pacient za svého života vyslovil 
zákaz sdělovat informace o svém zdravotním stavu určitým osobám blízkým, lze 
informaci těmto osobám podat pouze v případě, že je to v zájmu ochrany jejich zdraví 
nebo ochrany zdraví další osoby, a to pouze v nezbytném rozsahu. 
 
Pacient je při poskytování zdravotních služeb povinen 

• dodržovat navržený individuální léčebný postup, pokud s poskytováním 
zdravotních služeb vyslovil souhlas, 

• řídit se vnitřním řádem, 
• uhradit poskytovateli cenu poskytnutých zdravotních služeb nehrazených nebo 

částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů, které mu 
byly poskytnuty s jeho souhlasem, 

• pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním 
vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních 
službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků včetně 
užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování 
zdravotních služeb, 

• nepožívat během hospitalizace alkohol nebo jiné návykové látky a podrobit se 
na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře v odůvodněných případech vyšetřením 
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za účelem prokázání, zda je nebo není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových 
látek. 
 
Nezletilému pacientovi a pacientovi zbavenému způsobilosti k právním úkonům se 
poskytují zdravotní služby se souhlasem jeho zákonného zástupce. Jde-li 
o nezletilého pacienta, jehož zákonnými zástupci jsou rodiče, vyžaduje se souhlas 
obou rodičů u poskytnutí zdravotních služeb, které mohou podstatným způsobem 
ovlivnit další zdravotní stav pacienta nebo kvalitu jeho života. Podle názoru MZd 
může  jeden z rodičů předložit písemný souhlas druhého rodiče. Poskytovatel není 
v tomto případě povinen zkoumat pravost takového vyjádření. Dále MZd doporučuje, 
aby rodič, který nemá informace o tom, kde se druhý rodič nachází, učinil písemné 
prohlášení o této skutečnosti. Toto prohlášení se zakládá do spisu. 
 
Pacient nebo jeho zákonný zástupce je povinen prokázat svoji totožnost občanským 
průkazem, jestliže o to oprávněný zdravotnický pracovník požádá. Nepředložení 
občanského průkazu může být důvodem pro odmítnutí požadované zdravotnické 
služby. 
 
Pokud není pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopen obejít se 
bez pomoci další osoby, může být propuštěn z jednodenní nebo lůžkové péče až 
po vyrozumění osoby, která tuto péči zajistí. Má-li být propuštěn pacient, u něhož 
není zajištěna další péče, poskytovatel o tom včas informuje obecní úřad obce 
s rozšířenou působností příslušný podle adresy místa trvalého bydliště pacienta. 
Obdobně se postupuje u nezletilých pacientů se závažnou sociální problematikou 
v rodině. 
 
Poskytovatel je povinen zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se 
dozvěděl v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb s výjimkou případů 
vyjmenovaných v zákoně. 
 
Zdravotnická dokumentace se vede buď v písemné, nebo elektronické podobě. 
 
V ČR existuje národní zdravotnický informační systém, který je určený ke zpracování 
údajů o zdravotním stavu obyvatelstva, o činnosti poskytovatelů a jejich ekonomice, 
o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví 
za účelem získání informací o rozsahu a kvalitě poskytovaných zdravotních služeb, 
pro řízení zdravotnictví a tvorbu zdravotní politiky. Součástí tohoto systému jsou data 
z rezortního programu statistických zjišťování podle zákona o státní statistické 
službě, národní zdravotní registry, Národní registr poskytovatelů, Národní registr 
zdravotnických pracovníků, národní registry vedené podle zákona upravujícího 
transplantace a data přebíraná z informačního systému infekčních nemocí. 
 
Úmrtí osoby nebo nález těla zemřelého mimo zdravotnické zařízení poskytovatele se 
oznamuje poskytovateli nebo určenému lékaři. Pokud tyto osoby nejsou známy, 
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oznámí se úmrtí nebo nález těla zemřelého na jednotné evropské číslo tísňového 
volání 112. 
 
Proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem 
souvisejícím se zdravotními službami může podat stížnost pacient, zákonný zástupce 
pacienta, osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj 
zdravotní stav nebo pokud zemřel, a osoba zmocněná pacientem. Stížnost se podává 
poskytovateli , proti kterému směřuje. Podání stížnosti nesmí být osobě, která ji 
podala, nebo pacientovi, jehož se stížnost týká, újmou. Pokud osoba, která stížnost 
podala, s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat stížnost správnímu orgánu, který 
tomuto poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Poskytovatel 
je povinen navrhnout stěžovateli ústní projednání stížnosti, pokud je to s ohledem 
na charakter stížnosti vhodné, vyřídit stížnost do 30, respektive 60 dnů, vést evidenci 
o podání stížností a způsobu jejich vyřízení, umožnit stěžovateli nahlížet 
do konkrétního stížnostního spisu a pořizovat z něho kopie a v případě řešení 
správním orgánem poskytnout tomuto orgánu včasnou a nutnou součinnost. 
Příslušný správní orgán je povinen vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne jejího obdržení, 
do 90 dnů ode dne jejího obdržení, jestliže jde o stížnost, k jejímuž vyřízení je třeba 
nezávislého odborníka a do 120 dnů ode dne jejího obdržení, jestliže jde o stížnost, 
k jejímuž vyřízení je třeba ustavit nezávislou odbornou komisi. 
 
Zákon o speciálních zdravotních službách se zabývá různými formami zdravotních 
služeb poskytovaných za zvláštních podmínek, jako je např. asistovaná reprodukce, 
sterilizace, genetická vyšetření apod. 
Z našeho hlediska je důležitá část zabývající se posudkovou péčí a pracovně 
lékařskými službami.  
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti nebo o zdravotním stavu vydává 
poskytovatel na žádost pacienta nebo jiné k tomu oprávněné osoby na základě 
zhodnocení zdravotní prohlídky, dalších potřebných odborných vyšetření a výpisu 
ze zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě. Lékařský posudek musí 
být vydán nejdéle do 10 dnů od podání žádosti posuzované osobě nebo osobě, která 
o vydání posudku oprávněně požádala. Proti posudku může oprávněná osoba podat 
návrh na jeho přezkoumání do 10 pracovních dnů od jeho předání. Návrh 
na přezkoumání nemá odkladný účinek. Přezkoumání provádí příslušný správní 
orgán. Rozhodne do 30 pracovních dnů, ve zvlášť odůvodněných případech prodlouží 
lhůtu o dalších 15 pracovních dnů. 
 
Poskytovatelem pracovně lékařských služeb je poskytovatel v oboru všeobecné 
praktické lékařství nebo v oboru pracovní lékařství. 
Zaměstnanec je povinen podrobit se pracovně lékařským službám u poskytovatele 
těchto služeb, se kterým zaměstnavatel uzavřel písemnou smlouvu. 
Jde-li o osobu ucházející se o zaměstnání, uskutečňuje se vstupní lékařská prohlídka 
u poskytovatele pracovně lékařských služeb, s nímž má zaměstnavatel uzavřenou 
písemnou smlouvu. Vstupní lékařskou prohlídku hradí osoba ucházející se 
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o zaměstnání. Zaměstnavatel hradí vstupní lékařskou prohlídku, pokud uzavře 
s uchazečem o zaměstnání pracovněprávní nebo obdobný vztah, nestanoví-li právní 
předpis jinak. 
Podle stanoviska MPSV je z hlediska zákoníku práce nutno se na všechny práce 
konané mimo pracovní poměr dívat stejně, jako na práce konané v pracovním 
poměru. Proto bude třeba požadovat vstupní lékařskou prohlídku i u osob činných 
na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Pro realizaci těchto 
opatření je dána zákonem roční lhůta počítaná od 1.4.2012. 
 
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně některých 
souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů, upravuje v ust. § 16a regulační 
poplatky. Jedná se o regulační poplatek ve výši 

• 30 Kč za návštěvu, při které bylo provedeno klinické vyšetření u lékaře 
poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a 
dorost, gynekologie a porodnictví, zubní lékařství,  

• 30 Kč za návštěvu u klinického psychologa, 
• 30 Kč za návštěvu klinického logopeda, 
• 30 Kč za recept bez ohledu na počet hrazených léčivých přípravků nebo 

potravin pro zvláštní lékařské účely a počet předepsaných balení, 
• 90 Kč za využití lékařské pohotovostní služby nebo pohotovostní služby v oboru 

zubní lékařství (v pracovní dny od 17 do 7 hodin a v sobotu, neděli a ve svátek, není-li 
tato doba pravidelnou ordinační dobou poskytovatele zajišťujícího pohotovostní 
službu), 

• 100 Kč za každý den, ve kterém je poskytována lůžková péče včetně lůžkové 
lázeňské rehabilitační péče, přičemž se den, ve kterém byl pojištěnec přijat do péče a 
den, ve kterém bylo poskytování péče ukončeno, počítá jako jeden den. To platí i pro 
pobyt průvodce dítěte, je-li hrazen ze zdravotního pojištění. 
 
Regulační poplatky se mimo jiné neplatí, jde-li o pojištěnce, který se prokáže 
rozhodnutím o tom, že je mu poskytována dávka v hmotné nouzi, ne starším než 30 
dnů, jde-li o dítě svěřené rozhodnutím soudu do pěstounské péče nebo jde-li 
o pojištěnce, kterému jsou poskytovány pobytové sociální služby v domovech 
pro osoby se zdravotním postižením, v domovech pro seniory, v domovech se 
zvláštním režimem nebo ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, pokud u tohoto 
pojištěnce po úhradě za ubytování a stravu činí stanovený zůstatek alespoň 15 % 
jeho příjmu méně než 800 Kč nebo pokud nemá žádný příjem. Tuto skutečnost 
prokazuje pojištěnec potvrzením ne starším než 30 dnů, které je mu na jeho žádost 
povinen vydat poskytovatel sociálních služeb.  
Regulační poplatek za návštěvu u lékaře se neplatí, jde-li o děti do dovršení 18 let, 
jde-li o preventivní prohlídku, hemodialýzu, laboratorní nebo diagnostické vyšetření 
vyžádané ošetřujícím lékařem, vyšetření lékařem poskytovatele transfuzní služby 
při odběru krve, plazmy nebo kostní dřeně. 
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Zákon č.374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, stanovuje dostupnost 
zdravotnické záchranné služby tak, aby místo události na území jednotlivých obcí a 
městských částí bylo dosažitelné z nejbližší výjezdové základny v dojezdové době 20 
minut. Plán pokrytí kraje výjezdovými základnami vydává kraj. 
 
V současné době je projednáván ve vládě návrh nařízení vlády o stanovení 
dojezdových dob vyjadřujících místní dostupnost zdravotní péče a stanovení lhůt 
vyjadřujících časovou dostupnost plánované zdravotní péče hrazené z veřejného 
zdravotního pojištění. 
 
V Praze dne 18. dubna 2012, Zpracovala JUDr. Zdeňka Cupková 
 
 
���� VÝHODY Z DRŽENÍ PRŮKAZU ZTP NEBO ZTP/P  

Autoklub České republiky, Opletalova 29, Praha 1, 110 00 

Přehled výhod plynoucích z držení parkovacího průkazu označující vozidlo 
přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, průkazu ZTP nebo průkazu 

ZTP/P v oblasti silničního provozu 
Od 1. srpna 2011 byl pro osoby se zdravotní postižením zaveden nový druh 
parkovacího průkazu, který nahrazuje dosavadní označení O1 se symbolem 
invalidního vozíku. Doklad se vystavuje přímo na jméno konkrétního oprávněného 
držitele a odpovídá doporučenému vzoru podle Evropské unie (podle doporučení Rady 
98/376/EHS), čímž je použitelný i v ostatních státech Evropské unie. Držitelé 
dosavadních označení O1 mohou tato označení využívat do ukončení jejich platnosti, 
nejpozději však do 31. prosince 2012. Obecní úřad s rozšířenou působností jim 
na žádost vydá nový parkovací průkaz do 31. prosince 2012. 
 
1. Výhody plynoucí z držení Parkovacího průkazu označujícího vozidlo 
přepravující osobu těžce zdravotně postiženou  
 
1.1 Výhody v rámci ČR 
� oprávnění zaparkovat na vyhrazeném parkovišti pro osoby s těžkým zdravotním 

postižením (symbol invalidního vozíku) (§ 67 zákona o silničním provozu) 
� v jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, právo po dobu nezbytně 

potřebnou nedodržovat zákaz stání a zákaz stání vyplývající z dopravní značky 
„zákaz stání“; přitom nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na 
pozemních komunikacích (§ 67 zákona o silničním provozu) 

� v jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, právo vjíždět i tam, kde je 
značka „ZÁKAZ VJEZDU“ omezena dodatkovými tabulkami „JEN 
ZÁSOBOVÁNÍ“, „MIMO ZÁSOBOVÁNÍ“, „JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA“ a „MIMO 
DOPRAVNÍ OBSLUHY“ (§ 67 zákona o silničním provozu) 

� v jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, právo vjíždět i do oblasti 
označené dopravní značkou „Pěší zóna“ (§ 67 zákona o silničním provozu) 
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� silniční úřad může na základě žádosti osoby, které byl vydán parkovací průkaz 
pro osoby se zdravotním postižením, vydat rozhodnutí o zřízení vyhrazeného 
parkoviště v místě bydliště této osoby (§ 67 zákona o silničním provozu). 

1.2 Výhody v ostatních členských státech EU 

� oprávnění zaparkovat na vyhrazeném parkovišti pro osoby s těžkým zdravotním 
postižením (symbol invalidního vozíku) (doporučení Rady 98/376/ES). 

2. Výhody plynoucí z držení průkazu ZTP nebo ZTP/P  

2.1 Výhody v rámci ČR 

� užití zpoplatněné pozemní komunikace silničním motorovým vozidlem 
přepravujícím těžce zdravotně postižené občany, kteří jsou držiteli průkazu 
ZTP, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo průkazu 
ZTP/P, pokud držitelem vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká, 
nepodléhá zpoplatnění (§ 20a zákona o pozemních komunikacích) 

� žadatelé těžce tělesně postižení, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P, 
jsou osvobozeni od poplatku na podporu sběru, zpracování, využití a 
odstranění vybraných autogramů (§ 37e zákona o odpadech) 

� občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP 
nebo ZTP/P, jsou osvobozeni od správního poplatku: 

o za zápis do registru vozidel, jde-li o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi 
koly (položka 26 přílohy k zákonu o správních poplatcích), 

o za vydání řidičského průkazu (položka 26 přílohy k zákonu o správních 
poplatcích), 

o za schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě nebo schválení 
technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo dovezeného 
samostatného technického celku anebo za schválení užití vozidla 
k výcviku v autoškole (položka 26 přílohy k zákonu o správních 
poplatcích), a 

o za vydání povolení ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice a místní 
komunikace (položka 36 přílohy k zákonu o správních poplatcích). 

2.2 Výhody v ostatních členských státech EU 

� žádné. 
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