*KUCBX00PG6VW*
KUCBX00PG6VW

ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANKY
číslo jednací: KUJCK 31522/2018
spisový znak: KHEJ 28625/2018/kakr/3

datum: 05.03.2018

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Dne 24.02.2018 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 24.02.2018, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:
zda, a pokud ano, jak kraj žádá (a vymáhá) na poskytovatelích zdravotních služeb jejich povinnosti podílet se na žádost kraje
na zajištění lékařské pohotovostní služby a zda už někdy hodnotil nějaké jednání jako porušení povinnosti podílet se na
zajištění pohotovostních služeb.

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:

zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění
pozdějších předpisů v § 110 svěřuje krajům odpovědnost za organizaci a zajištění lékařské pohotovostní služby, lékárenské
pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství a prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení na
svém území. Působnost stanovená krajům tímto zákonem je výkonem přenesené působnosti. Přenesenou působnost vykonává
krajský úřad v souladu s § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Ustanovení § 45 odst. 2 písm. l) zákona o zdravotních službách stanoví poskytovateli zdravotních služeb povinnost podílet se
na žádost kraje, jehož krajský úřad mu udělil oprávnění, na zajištění lékařské pohotovostní služby, lékárenské pohotovostní
služby a pohotovostní služby zubních lékařů a ustanovení § 117 odst. 2 písm. i) téhož zákona uvádí, že poskytovatel
zdravotních služeb se dopustí přestupku porušením povinnosti podílet se na zajištění lékařské pohotovostní služby nebo
pohotovostní služby poskytované zubními lékaři nebo lékárníky podle § 45 odst. 2 písm. l). Za přestupek lze uložit pokutu do
100 000 Kč. Jakým způsobem bude kraj organizaci a zajištění služeb v rámci přenesené působnosti vykonávat, zákon
nestanoví. Zákonem nejsou stanoveny ani ordinační doby, či způsob financování.
Při respektování výše uvedených ustanovení zákona o zdravotních službách byli poskytovatelé zdravotních služeb s platným
oprávněním vyzváni ředitelem Krajského úřadu Jihočeského kraje a opakovaně vedoucím odboru zdravotnictví Krajského úřadu
Jihočeského kraje ke splnění své zákonné povinnosti a požádáni o účast na pohotovostních službách organizovaných
smluvními poskytovateli zdravotních služeb v rámci sítě ordinací pohotovostních služeb schvalované každoročně
Zastupitelstvem Jihočeského kraje.
Od data účinnosti zákona o zdravotních službách, tedy od 1. 4. 2012 až dosud, bylo zahájeno 13 správních řízení pro porušení
povinnosti podílet se na zajištění pohotovostní služby podle § 45 odst. 2 písm. l) zákona o zdravotních službách. Ze 13
správních řízení byla 2 řízení zastavena, neboť správní delikt se nestal, a u 11 řízení byla rozhodnutím ve věci spáchání
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správního deliktu podle § 117 odst. 2 písm. i) uložena pokuta a náklady správního řízení. Všechny pohledávky (pokuta, náklady
řízení) byly uhrazeny.

S pozdravem

Ing. Milan Nebesář
vedoucí odboru

v z. Ing. Marta Spálenková v. r.
vedoucí oddělení krizového řízení
- podepsáno elektronicky -
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