
Příloha č. 1 Zveřejnění kontrol za rok 2020.  
 

Podklady pro zveřejnění výsledků kontrol, které vykonal odbor ZDR MHMP v roce 2019.  
 

1) Vyhodnocení výsledků kontrol výkonu přenesené působnosti městských částí  
na úseku zdravotnictví za rok 2019.  

 
 Přestupková agenda dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, 

se zaměřením na projednávání přestupků na úseku zdravotnictví (§ 29), na úseku vyhledávání, 
ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních 
vod a lázeňských míst (§ 29a), na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi 
(§ 30). V návaznosti na rekodifikaci přestupkového práva a především v souvislosti s přijetím 
změnového zákona č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
zákona o odpovědnosti za přestupek a řízení o nich a zákona o některých přestupcích (dále jen 
„změnový zákon“) jsou výše uvedené přestupky na úseku zdravotnictví od 1. 7. 2017  
a od 31. 5. 2017 nově upraveny v následujících zákonech: ustanovení § 108 písm. h) zákona  
č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých dalších zákonů, projednávání přestupků dle 
ustanovení § 11 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, projednávání přestupků dle 
ustanovení § 39 odst. 2 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 40 odst. 1 písm. a) zákona  
č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a ustanovení § 92a 
zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.  

 
 Výkon agendy podle ustanovení § 47 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách  

a podmínkách jejich poskytování.  
 
 Výkon agendy na úseku dodržování povinností podle zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních  

k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými 
látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Od 31. 5. 2017 jsou tyto 
povinnosti nově upraveny v zákoně č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky 
návykových látek, ve znění pozdějších přepisů, konkrétně se jedná o ustanovení § 30 odst. 2 
citovaného zákona.  

 
 Výkon agendy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, výlučně ve vztahu ke shora uvedeným právním předpisům. 
 
 

Počet vykonaných kontrol za sledované období 
 

Plán kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům městských částí hl. města Prahy 
prováděných odbory Magistrátu hl. města Prahy na rok 2019 revokovaný ke dni 17. 6. 2019 byl 
na úseku zdravotnictví splněn. Bylo provedeno celkem 9 plánovaných kontrol přenesené 
působnosti městských částí na úseku zdravotnictví. 

 
V předmětném období bylo provedeno celkem 9 kontrol, a to u: 
 Úřadu městské části Praha 2 
 Úřadu městské části Praha 4 
 Úřadu městské části Praha 10 
 Úřadu městské části Praha 11 
 Úřadu městské části Praha 13 
 Úřadu městské části Praha 20 
 Úřadu městské části Praha 22 
 Úřadu městské části Praha - Čakovice 
 Úřadu městské části Praha - Běchovice 



 
Vyhodnocení kontrol  

 
V rámci uskutečněných kontrol byly v předložených spisech shledány nedostatky, které byly 
shrnuty v jednotlivých protokolech o kontrole. V některých případech byly ve spisech, které byly 
kontrolnímu orgánu předloženy, zjištěny závažné nedostatky a porušení dílčích příslušných 
právních předpisů. Jednalo se především o pochybení v oblasti procesního vedení přestupkového 
řízení, jednotlivé nedostatky byly vždy uvedeny v předmětném protokolu o kontrole. Zjištěné 
nedostatky byly takového charakteru, že je bylo možné pouze projednat s kontrolovaným 
subjektem. S ohledem na lhůty, které se váží k přezkumnému řízení, nebylo možné ze strany 
kontrolního orgánu kontrolované spisy – např. nepřezkoumatelné rozhodnutí - projednat v rámci 
přezkumného řízení, ale zároveň ze strany MHMP nebylo potřeba ukládat konkrétní nápravná 
opatření.  

 
Závěr 

 
Výkon přenesené působnosti na úseku zdravotnictví na jednotlivých městských částech hl. města 
Prahy je na dobré úrovni. Nebylo nutné provádět návrhy systémových opatření a mimořádné 
kontroly. 

 
2) Přehled kontrol vykonaných podle ustanovení § 107 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb.,  

o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (zákon o zdravotních službách), 
ve znění pozdějších předpisů.  

Předmět kontrol: 
 
kontrola plnění povinností a podmínek stanovených zákonem o zdravotních službách nebo 
jinými právními předpisy upravující zdravotní služby nebo činnosti související se zdravotními 
službami vyplývající pro kontrolovanou osobu ze: 
 
 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění 

pozdějších předpisů (zákon o zdravotních službách),  
 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti  

a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře  
a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu 
nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním 
zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských 
zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, 

 vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních 
služeb; ve znění pozdějších předpisů, 

 vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných 
pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, 

 vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení 
zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění pozdějších předpisů,  

 vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů, 
 zákon č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, a o změně některých zákonů,  

ve znění pozdějších předpisů. 
 

1. Počet vykonaných kontrol za sledované období 
 
Celkový počet provedených plánovaných kontrol u 
poskytovatelů zdravotních služeb 125 



Celkový počet provedených mimořádných kontrol u 
poskytovatelů zdravotních služeb 8 

Celkový počet uložených sankcí 6 

Celková výše pokut v příkazním řízení 56 000 
 

2. Porušení právních předpisů 

Poskytování zdravotních služeb bez oprávnění 2 
Porušení povinností při vedení zdravotnické dokumentace  2 

 
Poskytování zdravotní služby prostřednictvím osoby, která 
nebyla způsobilá k výkonu zdravotnického povolání nebo k 
výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotních  
služeb 2 
Neopatří zdravotnické zařízení identifikačním číslem   1 

Poskytování zdravotních služeb neuvedených v oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb  

1 

Poskytovatel neumístí seznam cen poskytovaných zdr. 
služeb, aby byl přístupný pro pacienty  

   1 

Poskytovatel neumístil údaj o provozní a ordinační době, 
aby byla tato informace přístupná pacientům 

    1 

  

 

3) Přehled kontrol vykonaných podle ustanovení § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 167/1998 Sb.,  
o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
Předmět kontrol: 
 
kontrola plnění a dodržování povinností vyplývajících pro kontrolovanou osobu ze: 

• zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů,  
ve znění pozdějších předpisů, 

• vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných 
na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění pozd. 
předpisů; 

• vyhláška č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
1. Počet vykonaných kontrol za sledované období 

 
Celkový počet provedených plánovaných kontrol u 
poskytovatelů zdravotních služeb 16 
Celkový počet provedených mimořádných kontrol u 
poskytovatelů zdravotních služeb 2 

Celkový počet uložených sankcí 0 



Celková výše pokut v příkazním řízení 0 
 

2. Porušení právních předpisů 

V rámci uskutečněných kontrol byly shledány nedostatky, které byly shrnuty v jednotlivých 
protokolech o kontrole. Zjištěné nedostatky byly takového charakteru, že je bylo možné pouze 
projednat s kontrolovanými subjekty. V některých případech byla ze strany MHMP uložena 
konkrétní nápravná opatření.  

 
 
 
 
 
 

Vypracovala: Mgr. Marika Španihelová, dne 3. 2. 2020, odbor ZDR MHMP 


