Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor zdravotnictví, jako správní orgán věcně a místně
příslušný podle § 15 odst. 1 písm. a) a § 118 odst. 4 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ZS“), podle § 67, § 68 a § 69 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
vydává toto rozhodnutí:
Společnost TeamPrevent–PREPO, s.r.o.
se sídlem Na Pankráci 1638/43, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00, IČ 27944697,
(dále jen „Společnost“)
je vinna tím, že
nejméně v době od 15. 10. 2015 do 20. 10. 2015 v areálu společnosti AHOLD Czech
Republic, a.s., v Olomouci, na ulici Dolní Novosadská, poskytovala pracovně-lékařské
služby v tzv. mobilní diagnostické jednotce v návěsu kamionu (v mobilním zdravotnickém
zařízení),
tedy v rozporu s § 11 odst. 6 zákona o ZS poskytovala zdravotní služby ve zdravotnickém
zařízení, které nebylo pro poskytování zdravotních služeb technicky nebo věcně
vybaveno,
přičemž požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení týkající se
stavebně technického uspořádání prostor stanoví prováděcí právní předpis, kterým je
vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení
zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, z jejíhož § 1 odst. 1 ve
vazbě na přílohu č. 1, bod 2. písm. b), vyplývá, že zdravotnické zařízení musí být
umístěno v nebytových prostorech splňujících obecné požadavky na výstavbu,
avšak Společnosti poskytovala zdravotní služby v prostoru, který není nebytovým
prostorem splňujícím obecné požadavky na výstavbu,
čímž se dopustila správního deliktu podle § 117 odst. 1 písm. c) zákona o ZS
za což se Společnosti ukládá
v návaznosti na § 117 odst. 4 písm. b) zákona o ZS,
pokuta ve výši 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých).
Pokuta je splatná do 15 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí bankovním
převodem na účet Olomouckého kraje č. 27- 4228320287/0100, variabilní symbol VS
4400000619.
V souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu
hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši
paušální částky nákladů řízení, se zároveň ukládá Společnosti povinnost uhradit
náklady řízení ve výši paušální částky 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),
protože společnost vyvolala toto řízení porušením své právní povinnosti.
Paušální částka nákladů řízení je splatná do 15 dnů od nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí bankovním převodem na účet Olomouckého kraje č. 27- 4228320287/0100
variabilní symbol VS 4400000619.

