
Prodej a dědění praxe soukromého lékaře – fyzické osoby 

 

Novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a některých dalších zákonů, 

provedená zákonem č. 200/2015 Sb., všeobecně označovaná jako transparenční, mění mimo 

jiné - s účinností od 1. září 2015 - také pravidla pro převod majetkových práv a pro 

pokračování poskytování zdravotních služeb po zemřelém poskytovateli. Na základě této 

úpravy při prodeji praxe soukromého lékaře (fyzické osoby) nebo při jejím dědění odpadá 

podmínka konání výběrového řízení, na jehož základě mohly zdravotní pojišťovny uzavřít 

smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb s kterýmkoli z uchazečů doporučených 

komisí (nikoli tedy nutně pouze s nabyvatelem praxe). 

 

Převod majetkových práv (§17 odst. 8) 

V případě, kdy dojde k převodu majetkových práv vztahujících se k poskytování zdravotních 

služeb z poskytovatele, který požádal o odnětí oprávnění k poskytování zdravotních služeb 

podle zákona o zdravotních službách (prodávající), na jinou osobu, které bylo v návaznosti na 

to uděleno oprávnění k poskytování zdravotních služeb (kupující), se zdravotním pojišťovnám 

ukládá, aby uzavřely s touto osobou na její žádost smlouvu o poskytování a úhradě hrazených 

služeb ve stejném rozsahu jako s původním poskytovatelem. Tuto povinnost jsou zdravotní 

pojišťovny splnit nejpozději do 180 dnů ode dne doručení žádosti zdravotní pojišťovně. 

Smlouvu není zdravotní pojišťovna povinna uzavřít v případě, že původnímu poskytovateli 

smlouvu vypověděla. Žádost může podat osoba, na niž byla převedena majetková práva 

vztahující se k poskytování zdravotních služeb (nabyvatel praxe), nejpozději do 30 dnů ode 

dne udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Do doby uzavření smlouvy o 

poskytování a úhradě hrazených služeb má tato osoba právo na úhradu poskytnutých 

hrazených služeb v rozsahu vyplývajícím ze smlouvy o poskytování a úhradě hrazených 

služeb uzavřené mezi původním poskytovatelem (prodávajícím) a zdravotní pojišťovnou, 

nejdéle však po dobu 210 dnů ode dne převodu majetkových práv vztahujících se k 

poskytování zdravotních služeb. V případě prodeje lékařské praxe fyzické osoby je tuto 

skutečnost třeba oznámit příslušnému správnímu orgánu (krajskému úřadu, v Praze 

Magistrátu hl. m. Prahy) a současně podat žádost o odnětí oprávnění k poskytování 

zdravotních služeb. 

 

Dědění praxe (§17 odst. 8) 



Stejné pravidlo by mělo být aplikováno v případě poskytování zdravotních služeb na základě 

osvědčení o splnění podmínek pro pokračování v poskytování zdravotních služeb po 

zemřelém poskytovateli podle zákona o zdravotních službách. Poskytuje-li tedy jiná osoba 

zdravotní služby na základě osvědčení o splnění podmínek pro pokračování v poskytování 

zdravotních služeb po zemřelém poskytovateli podle zákona o zdravotních službách nebo 

následně jí uděleného oprávnění k poskytování zdravotních služeb, zdravotním pojišťovnám 

ukládá, aby uzavřely s touto osobou na její žádost smlouvu o poskytování a úhradě hrazených 

služeb ve stejném rozsahu jako s původním poskytovatelem. Žádost může podat osoba, která 

pokračuje v poskytování zdravotních služeb po zemřelém poskytovateli, nejpozději do 30 dnů 

ode dne udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Do doby uzavření smlouvy o 

poskytování a úhradě hrazených služeb má tato osoba právo na úhradu poskytnutých 

hrazených služeb v rozsahu vyplývajícím ze smlouvy o poskytování a úhradě hrazených 

služeb uzavřené mezi původním poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou, nejdéle však po 

dobu 210 dnů ode dne, od kterého pokračuje v poskytování zdravotních služeb na základě 

oprávnění zemřelého poskytovatele. V případě zemřelého poskytovatele musí dědicové, kteří 

jsou oprávněni užívat zdravotnické zařízení, v němž poskytoval zdravotní služby zemřelý 

poskytovatel, oznámit do 15 dnů ode dne úmrtí zdravotním pojišťovnám i správnímu orgánu 

(krajskému úřadu, v Praze Magistrátu hl. m. Prahy) úmysl pokračovat v poskytování 

zdravotních služeb po zemřelém poskytovateli. 

 

Výběrové řízení (§46 odst. 2 písm. f) 

Podstatné je, že při uzavírání smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se v případě 

převodu majetkových práv na jinou osobu (prodeje praxe) ani v případě pokračování 

v poskytování zdravotních služeb po zemřelém poskytovateli (dědění praxe) výběrové řízení 

nekoná. V případě změny právní formy poskytovatele, který má uzavřenu smlouvu o 

poskytování a úhradě hrazených služeb, a v případě, je-li zakladatelem společnosti s ručením 

omezeným fyzická osoba, která má uzavřenu smlouvu o poskytování a úhradě hrazených 

služeb, jejíž oprávnění k poskytování zdravotních služeb jako fyzické osoby zanikne při 

udělení oprávnění k poskytování těchto zdravotních služeb jako společnosti s ručením 

omezeným, se výběrové řízení koná pouze tehdy, dochází-li k rozšíření rozsahu 

poskytovaných hrazených služeb (§46 odst. 3).  

 

Výběrové komise (§ 48 odst. 1) 



Transparenční novela také zpřesňuje složení výběrových komisí při výběru smluvních 

poskytovatelů s tím, že u odborností, kde je zřízena zákonem profesní komora, bude vždy 

v komisi zástupce této komory nebo zástupce profesní organizace v případě, kdy není žádná 

komora příslušná. Členem výběrové komise je také vždy odborník pro zdravotní služby, které 

mají být uchazečem poskytovány; působí-li v oblasti těchto zdravotních služeb odborná 

společnost, je členem určí příslušná odborná společnost je členem výběrové komise zástupce 

této odborné společnosti. Při posuzování přihlášek členové komise přihlížejí zejména k dobré 

pověsti uchazeče, k praxi uchazeče v příslušném oboru, k disciplinárním opatřením uloženým 

podle zákona o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické 

komoře, k etickému přístupu k pacientům, ke stížnostem na poskytování zdravotních služeb. 

Členové komise dále posuzují záměr uchazeče na zajišťování hrazených služeb v oboru 

zdravotní péče, který je předmětem výběrového řízení, a jeho možnostem splnit předpoklady 

pro zajištění hrazených služeb ve lhůtě stanovené ve vyhlášení výběrového řízení. Nebylo-li 

uzavření smlouvy s uchazečem ve výběrovém řízení doporučeno, může tento uchazeč podat 

návrh na vyhlášení nového výběrového řízení ve stejném oboru a území znovu až po uplynutí 

3 měsíců ode dne zveřejnění výsledku takového výběrového řízení. Bylo-li uzavření smlouvy 

s uchazečem ve výběrovém řízení doporučeno, může tento uchazeč znovu podat návrh na 

vyhlášení výběrového řízení nebo podat přihlášku do již vyhlášeného výběrového řízení pro 

daný obor, území a zdravotní pojišťovnu, pro kterou bylo uzavření smlouvy o poskytování a 

úhradě hrazených služeb doporučeno, až po uplynutí 3 měsíců ode dne zveřejnění výsledku 

takového výběrového řízení. 

 

Závěrem 

Pro účely prodeje nebo dědění soukromé lékařské praxe není již nutné převádět tuto praxi na 

společnost s ručením omezeným nebo jinou obchodní společnost, neboť prodej či dědění 

praxe fyzické osoby již od 1. září 2015 umožňuje zákon o veřejném zdravotním pojištění a 

zakládání s. r. o. pro tento účel by bylo zbytečné. Nicméně z jiného hlediska právního příp. 

ekonomického má provozování soukromé praxe formou výše uvedené obchodní společnosti 

jistě svoje výhody, ale toto je otázka úvahy každého lékaře, jakou formou bude svoji praxi 

provozovat.  

 

Právní předpisy 

Zákon č. 200/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 

pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 



zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., resortních, oborových, podnikový a dalších 

zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném 

na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o 

zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

 

 


