
Kontrolní činnost u poskytovatelů ambulantních zdravotních služeb 

Kontrolní činnost u poskytovatelů ambulantních zdravotních služeb v souvislosti se 

zacházením s léčivými přípravky a zdravotnickými prostředky je oprávněn vykonávat Státní 

ústav pro kontrolu léčiv, a to zejména podle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění 

pozdějších předpisů, zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředích a jejich 

prováděcích předpisů a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve 

znění pozdějších předpisů. 

Průběh kontroly a její zahájení 

Kontrolu vykonává fyzická osoba, kterou kontrolní orgán k tomu pověřil. Tato kontrolující 

osoba se musí prokázat pověřením ke kontrole (písemným pověřením, průkazem), jakožto 

osoba oprávněná. Kontrolní orgán zahajuje kontrolu z moci úřední, přičemž kontrola je 

zahájena prvním kontrolním úkonem, jímž je předložení pověření ke kontrole poskytovateli 

zdravotních služeb nebo jiné osobě, která se na zajištění jeho činností podílí a je přítomna na 

místě kontroly a dále doručení oznámení o zahájení kontroly, jehož součástí musí být 

pověření ke kontrole. Kontrolní orgán nemá povinnost písemně dopředu poskytovatele 

zdravotních služeb informovat o chystané kontrole, prvním kontrolním úkonem tak může být 

osobní doručení oznámení o zahájení kontroly. 

 

Práva kontrolujícího 

Kontrolující je v souvislosti s výkonem kontroly oprávněn vstupovat do prostor, kde má 

poskytovatel zdravotních služeb sídlo a poskytuje zdravotní péči, případně do dalších prostor 

(s výjimkou obydlí), jež vlastní nebo užívá kontrolovaná osoba anebo jinak přímo souvisí 

s výkonem a předmětem kontroly, je-li to nezbytné k výkonu kontroly. Kontrolující je 

v souvislosti s výkonem kontroly dále oprávněn: 

 požadovat prokázání totožnosti fyzické osoby, jež je přítomna na místě kontroly, jde-li 

o osobu, která plní úkoly kontrolované osoby, nebo osobu, která může přispět ke 

splnění účelu kontroly,  

 provádět kontrolní nákupy, odebírat vzorky, provádět potřebná měření, sledování, 

prohlídky a zkoušky,  

 požadovat poskytnutí údajů, dokumentů a věcí vztahujících se k předmětu kontroly 

nebo k činnosti kontrolované osoby (dále jen „podklady“); v odůvodněných případech 

může kontrolující zajišťovat originální podklady, 



 pořizovat obrazové nebo zvukové záznamy, 

 v míře nezbytné pro průběh kontroly užívat technických prostředků kontrolované 

osoby, a to po předchozím projednání s kontrolovanou osobou, 

 vyžadovat od kontrolované osoby a povinné osoby další součinnost potřebnou k 

výkonu kontroly. 

 

Povinnosti kontrolujícího 

Kontrolující je v souvislosti s výkonem kontroly povinen: 

 zjistit stav věci v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu kontroly a v závislosti na 

povaze kontroly doložit kontrolní zjištění potřebnými podklady, 

 šetřit práva a oprávněné zájmy kontrolované osoby, povinné osoby a třetí osoby, 

 předložit kontrolované osobě nebo povinné osobě pověření ke kontrole, a požádá-li o 

to kontrolovaná osoba nebo povinná osoba, též další dokument, který dokládá, že se 

jedná o osobu uvedenou v pověření ke kontrole, 

 vydat potvrzení o zajištěných originálních podkladech, a pominou-li důvody jejich 

zajištění, neprodleně je vrátit, 

 umožnit kontrolované osobě účastnit se kontrolních úkonů při výkonu kontroly na 

místě, nebrání-li to splnění účelu nebo provedení kontroly, 

 vyhotovit protokol o kontrole a doručit jeho stejnopis kontrolované osobě. 

 
 

Práva a povinnosti kontrolované osoby 

Kontrolovaná osoba je oprávněna: požadovat po kontrolujícím předložení pověření ke 

kontrole a dalšího dokumentu, který dokládá, že se jedná o osobu uvedenou v pověření ke 

kontrole; namítat podjatost kontrolujícího nebo přizvané osoby; seznámit se s obsahem 

protokolu o kontrole a podávat námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o 

kontrole.  

 

Kontrolovaná osoba je povinna vytvořit podmínky pro výkon kontroly, umožnit 

kontrolujícímu výkon jeho oprávnění stanovených tímto zákonem a poskytovat k tomu 

potřebnou součinnost a podat ve lhůtě určené kontrolujícím písemnou zprávu o odstranění 

nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou, pokud o to kontrolující požádá. 

Protokol o kontrole 



Protokol o kontrole obsahuje skutečnosti vztahující se k vykonané kontrole. Vždy však 

obsahuje alespoň: 

 označení kontrolního orgánu a kontrolujícího, 

 označení ustanovení právního předpisu vymezujícího pravomoc kontrolního orgánu k 

výkonu kontroly, 

 označení přizvané osoby, včetně důvodu jejího přizvání, 

 označení kontrolované osoby, 

 označení předmětu kontroly, 

 kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena, a den, kdy byl tento kontrolní úkon 

proveden, 

 poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu o kontrole a den, kdy byl 

tento kontrolní úkon proveden, 

 kontrolní zjištění, obsahující zjištěný stav věci s uvedením nedostatků a označení 

právních předpisů, které byly porušeny, včetně uvedení podkladů, z kterých tato 

kontrolní zjištění vycházejí, 

 poučení o možnosti podat proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole 

námitky s uvedením lhůty pro jejich podání a komu se podávají, 

 datum vyhotovení, 

 podpis kontrolujícího. 

Protokol o kontrole se vyhotoví ve lhůtě 30 dnů ode dne provedení posledního kontrolního 

úkonu, ve zvláště složitých případech do 60 dnů. Stejnopis protokolu o kontrole doručí 

kontrolní orgán kontrolované osobě. 

 

Námitky a jejich vyřizování 

Námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná 

osoba podat kontrolnímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole, není-

li stanovena v protokolu o kontrole lhůta delší. Námitky se podávají písemně, musí z nich být 

zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu 

s tímto kontrolním zjištěním. Nevyhoví-li námitkám vedoucí kontrolní skupiny nebo 

kontrolující ve lhůtě 7 dnů ode dne jejich doručení, vyřídí je nadřízená osoba kontrolujícího 

ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení tak, že jim vyhoví, částečně vyhoví, nebo je zamítne. 

Ve zvlášť složitém případu se lhůta pro vyřízení námitek nadřízenou osobou kontrolujícího 



prodlužuje o 30 dnů. O tomto prodloužení lhůty nadřízená osoba kontrolujícího 

kontrolovanou osobu předem vyrozumí. 

 

Námitky, z nichž není zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, nebo námitky, u 

nichž chybí odůvodnění, nadřízená osoba kontrolujícího zamítne jako nedůvodné. Nadřízená 

osoba kontrolujícího zamítne také námitky podané opožděně nebo neoprávněnou osobou. 

Jestliže je do vyřízení námitek zahájeno s kontrolovanou osobou správní řízení o uložení 

sankce nebo opatření k nápravě v přímé souvislosti se skutečností obsaženou v protokolu o 

kontrole, lze se souhlasem nadřízené osoby kontrolujícího námitky vyřídit v rámci tohoto 

správního řízení; je-li ke správnímu řízení příslušný jiný správní orgán než kontrolní orgán, 

který kontrolu vykonal, lze se souhlasem nadřízené osoby kontrolujícího námitky předat 

tomuto správnímu orgánu. O předání námitek kontrolní orgán kontrolovanou osobu vyrozumí. 

 

Ukončení kontroly 

Kontrola je ukončena marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo vzdáním se práva 

podat námitky nebo dnem doručení vyřízení námitek kontrolované osobě, nebo dnem, ve 

kterém byly námitky předány k vyřízení správnímu orgánu. 

 

Sankce 

Za neposkytnutí součinnosti a nesplnění povinností kontrolované osoby se tato může dopustit 

přestupku (v případě fyzické osoby) či správního deliktu (v případě osoby právnické) a může 

jí být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč. Další sankce potom mohou být ze strany 

kontrolujících osob ukládány za porušení nebo nesplnění povinností stanovených zákonem o 

léčivech či zákonem o zdravotnických prostředcích. 

 

Právní předpisy 

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 

Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o 

správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

 


