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Zaměstnanec, nebo poskytovatel (OSVČ, s.r.o.)?
Registrace poskytovatele
Poučení a souhlas pacienta
Zdravotnická dokumentace, návaznost, GDPR
Zdravotní pojišťovny, úhrada výkonů
Daňový rámec a cenový předpis
Odpovědnost a pojištění škodní odpovědnosti

Zaměstnanec, nebo OSVČ?
• Výkon závislé činnosti
–
–
–
–

„Jsem hlavně lékař“
Dle Zákoníku práce – pracovní poměr, DPP, DPČ
Omezená odpovědnost (4,5-násobek mzdy)
Daňové a další nevýhody

• Výkon samostatné činnosti
– „Chci být svým pánem a podnikat“
– Nutná registrace poskytovatele se vším všudy
– Smluvní vztah s pacientem, případně dalšími subjekty

• Varianty:
– OSVČ: jednodušší forma, daňový paušál, odpovědnost „do
hrdel a statků“
– „S.r.o.“: vzniká nové IČ (dnes „za korunu“), rejstříkové a
daňové povinnosti, „omezené“ ručení, snazší prodej

Registrace poskytovatele
• § 15 ZoZS a násl. – Oprávnění k poskytování zdr.služeb
–
–
–
–

„Nestačí být lékař a mít atestaci“
Věcné, technické, personální
Provozní řád, hygiena, pojištění
Rozhodnutí KÚ nebo Magistrátu – rozsah registrace!

• Poskytovatel:
– Je zpracovatelem osobních údajů
– Musí plnit povinnosti účetní a daňové

• Zdravotnické zařízení a jeho nájem
– § 4 (1) ZoZS: Zdravotnickým zařízením se rozumí prostory
určené pro poskytování zdravotních služeb.
– Při nájmu nutno řešit i personál, nástroje, služby atd.
– V jednom ZZ může působit více PZS (smluvní i nesmluvní)

Poučení a souhlas pacienta
• NOZ § § 2646
– 1) Poskytuje-li se péče o zdraví ve zdravotnickém zařízení, v
zařízení sociálních služeb nebo v obdobném zařízení, které
smluvní strana neprovozuje, musí být ošetřovanému nebo
příkazci včas sděleno, kdo je poskytovatelem a že provozovatel
zařízení smluvní stranou není.
– 2) Nelze-li poskytovatele určit, považuje se za něho i
provozovatel zařízení, kde byla péče o zdraví poskytnuta; to
platí i v případě, že provozovatel ošetřovanému nebo příkazci
bez zbytečného odkladu nesdělí, kdo je poskytovatelem. K
opačným ujednáním se nepřihlíží.

• Souhlas s anestézií:
–
–
–
–

Může být relativně neformální (srv. novela Vyhl.o ZD)
Ale není automaticky zahrnut v souhlasu s operací
Zejména je-li operatér jiný PZS než anesteziolog
Poučení musí zahrnovat i varianty, vč. příp. poučení o ceně

Zdravotnická dokumentace a GDPR
• GDPR
– Pozor na „racketeering“ – srv. zákonné výjimky v GDPR
(zákonná povinnost, souhlas)

• Zdravotnická dokumentace
– Zákonné povinnosti vést, předávat, skartovat
– Titulem k vedení ZD je souhlas s péčí, smlouva s
pacientem, nebo zákonná péče bez souhlasu
– Titulem bez dalšího není smlouva PZS-PZS
– „Každý PZS si vede svojí dokumentaci“

• Nutno rozlišit:
– U zaměstnanců vč. DPP, DPČ nejde o problém
– V režimu nezávislého anesteziologa vhodné řešit
písemnou smlouvou s PZS i s pacientem

Zdravotní pojištění, úhrada výkonů
• Výkony se hradí:
– Smluvnímu PZS, nesmluvnímu jen u neodkladné péče
– Pojištěncům (srv. též EU a non-EU režimy úhrady)

• Smlouva o poskytování a úhradě – u kontraktorů:
– Uzavřena se smluvním PZS, ale ne s PZS anesteziologa
– Možnost zajistit výkon anestezie dodavatelsky, otázka
nositele výkonu?
– Možnost vykázat „půl výkonu“, nebo možnost vykázat
výkon s OM při hospitalizaci „ne-lůžkovým“ PZS?
– Potenciální problémy při revizi

• Kontraktoři veřejných nemocnic – aplikace ZVZ?

Daňová a cenová regulace
• § 58 ZoDPH, osvobození zdravotních služeb a dodání zdr.zboží:
– „1) Zdravotní službou se pro účely tohoto zákona rozumí zdravotní služba
podle zákona upravujícího zdravotní služby poskytovaná poskytovatelem
zdravotních služeb uvedená v oprávnění k poskytování zdravotních služeb,
pokud se jedná o činnost s léčebným cílem nebo chránící lidské zdraví, a
služba s ní úzce související.“
– „2) Dodáním zdravotního zboží se pro účely tohoto zákona rozumí dodání
a) lidské krve a jejích složek, lidských orgánů, tkání a mateřského mléka,
nebo b) stomatologických výrobků, které jsou zdravotnickými prostředky
podle zákona upravujícího zdravotnické prostředky, stomatologickými
laboratořemi a oprav těchto výrobků.“
„(3) Dodáním zdravotního zboží (…) není výdej nebo prodej a) léčiv, b)
potravin pro zvláštní výživu, nebo c) zdravotnických prostředků na lékařský
předpis i bez lékařského předpisu.“

• Cenový předpis 1/2018/DZP
– Regulovaná cena bodu, např. pro přeshraniční péči (1,20 Kč/bod)
– Věcně usměrněná cena

Odpovědnost a pojištění
• Právní odpovědnost:
– Trestní – zaměstnanec i nezávislý kontraktor
– Škodní (NOZ) – odpovědnost PZS, pojistitelná,
zaměstnanec chráněn
– Správní (zejm. pokuty dle ZoZS, GDPR, ZoL atd.) –
odpovědnost zejména PZS, nepojistitelná

• Pojištění škodní odpovědnosti
– Povinnost PZS mít „v dostatečném rozsahu“ (srv.
povinné ručení řidičů od 35mil.Kč)
– Pozor na výluky, číst VPP!

Děkuji za pozornost
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PRÁVNÍK ULPIANUS SE DOZVĚDEL, ŽE ŘÍMSKÝ SENÁT
SCHVÁLIL DALŠÍ NOVELU ZDRAVOTNICKÝCH ZÁKONŮ
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