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CESKA RE,PUBLIKA

ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Nejwššísprávní soud rozhoď v senátu složeném z předsedy JUDI. Petra Pruchy
a soudců JUDr. Jaroslava Mašínaa JUDI. N{ilana Kamlacha r. právní věci žalobce: Porodní dům
U Cápa, o.P.s., se síd1em Augustinova 2070, Praha 11' zastoupeného JUDr. Bohumilou
Holubovou, advokátkou se síďem Za Poiičskou bránou 2I/365,Pruha B, proti žalovanétrru;
Ministerswo zdravotnictví, se síďem Palackého nám. 1, Praha 2, pron rozhodnutí žalovaného
ze dne 22.1.2007, č. j. 41690/200ó, v ilzen:' o kasačnístÉnosti žalovanéhoproti rozsudku
\Íěstského souduyPtaze zedne 19.3.2009,č. i. 10 Ca145/2007 _59,

takto:
I.

Rozsudek Městského soudu v Ptaze č.i. 10
se ztušuje a žaLoba se odmítá.

II.

nem
Zádný z účastníků

á

Ca

145/2007

_59, ze dne 19.3.2009,

ptávo na náhtadu nákladů řízeru.

odůvodnění:
Žalovaný (dále též,,stěžovztel")včas podanou kasačnístížnostínapaď nadepsaný
tozsudek Městského soudu v Ptaze, kterym bylo zr'rršeno jeho rozhodnutí ze dne 22.1.2007,
č.i. 41'690/2006. Tímto tozhodnutím bylo zamitnuto odvolání žalobce proti rýtoku
II.rozhodnutí Magistrátu hl. města Prahy ze dne 27'8.2006, č. j. MHMP/229387/05/ZDR.
Tímto pwostupňovým tozhodnutím byla zamitnuta žádost o rydání souhlasu s personálrrím
a věcným r.rybavením' s druhem a rozsahem zdtavotni péčeposkytované nestátním zaÍízenim
ve smyslu $ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 160/1'992 Sb., o zdravotní péčiv nestátních
zdravotnických zařízetich, ve znění pozdějším předpisů (dále jen zákon č. 160/1992sb.).

V žalobě se žalobce s poukazem na evropskou legislativu a zejrnéna úptavu stanovených
činnostízdtavotnických ptacovní<ů (ryhláška č. 424/2004 Sb.) a 17a úprar,'u zákona
č.160/1992 Sb., dovolával nesprávnosti závěru lrydaného rozhodnutí, ií^žnebyl dán dotyčný
souhlas v rozsahu $ 5 odst. 1 písm. I q'hlášky č. 424/2004 Sb. (odvolací otgán vyžadova|
k činnosti porodních asistentek v rozsahu tohoto ustanovení přítomnost lékaře)'
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přičemžk tomu argumentoval akcentací evtopských předpisů a úpravou, ýkajícíse způsobilosti
k rýkonu povolání potodních asistentek.
Městský soud v Ptaze dospěl k závětu, že z obou lrydaných rozhodnutí (správního orgánu
I. stupně odvolacího správního otgánu) nelze dovodit' l^ký dfuh zdtavotni péče
av)akémtozsahu bude toto zdtavotni zaÍizetúposkytovat, o iuký typ zdravotnického zaÍizeni
se vůbec jedná (ambulantní či ústavn!, a jaké tedy potom má být personální a věcné r,rybavení
takového zaítzeni. Posouzení splnění r.šech podmínek pÍo pÍovoz ováni zdravotnického zařízení
je třeba vždy posouďt ve vztahu ke konkrétnímudruhu a tozsahu zdravotnické péče,
a pÍoto je třeba tozsah poskytované zdravotni péčejasně a konktétně r,rymezit. Z uvedených
důvodůměstský soud shledal napadené rozhodnutí nepřezkoumatelným' a tuto skutečnost
označt]' za pwni důvod ke zrušení žalobou napadeného rozhodnutí. Dále městský soud shledal
v nezákonnosti při věcném posouzení
v postupu obou správních orgánů vadu iizetú' spočíva!ící
dostatečně věcně a technicky
je
zaÍizeni
dané zdravotnické
dané věci, kdy závět o tom, zda
r,rybaveno, oba orgány opíraly o požadar..ky dor'ozené vlastní úvahou (byt' . pomocí pťtztaných
znalců), a nikolir. o požadavky podle již předem daných kriterí, která stanor.'í právní předpis.
Z uvedených důr.odůměstský soud napadené rozhodnutí zrušil a věc r'rátil žalovanému k dalšímu
ilzent.

Stěžor'atel v kasačnístížnosnnapadá ul-edení- rozsudek }Iěstského soudu r Ptaze
s odkazem na důvodv' rrmezené v S 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád
správní, r,e znění pozdějších předpisů (dále jen ,,s. i. s."). Stěžor_atel především nesr]ílízávěr sttan
nepřezkoumatelnosd jeho napadeného rozhodnud, nebot' poďe jeho názoru je velmi přesně
dovoditelné, iuký dÍuh zdrar.otní péče(rýkon pol.olání porodď asistentkv v nestátním
zdravotnickém zaŤízeníporodního TP'), v iakém tozsahu ie k jeiímu poskytor'ání oprávněn
(tozsah poskYtor'ané zdtavotnlcké péčeje wmezen ptostřednictvím whlášky č. 424/2004 Sb.,
kterou se stanor.í činnosti zdravotnických pracovníkůa 1ných odbomých pracovníků, ve zněnt
pozděiších předpisů), a to velmi konkrétně a nepochybně, aby nebylo lze rozsah péče
poskl-tor.ané porodními asistentkami zaměiovat. Poďe názora stěžovatele rozhodnutí
nerrr-olává pochybnost o tom, o jaký t1p zaÍizeni se jedná a jakou zdravotni péčije toto zaÍizeni
na zá|<Iadě doloženéhopetsonálního a věcného r,7bavení optávněno poskytovat. Rozsah
zdrar'otní péčeposkytované v nestátních zdravotnických zaťlzenich upta'i'uje rryslovně toliko $ 3
odst. 1' iákona č. 1'60/1992 Sb., přičemžlze poskytovat zdravottú péčipotadenskou,
ošetřovatelskou, diagnostickou, preventivní, tehabilitační,lázeňskou, léčebnoua lékárenskou.
V nestátních zdravotnických zaÍizenich lze poskytovat péčiambulantní i ústavní,včetně
poskytování prostředků zdravotnické techniky a dopravní zdtavotnické služby sloužícík přepravě
nemocných. Zákon vůbec neřeší pojem druh péče,ačkoliv 1e to náIežitost nejen žádostl,
ale i samotného tozhodnutí o registraci nestátního zdtavotnického zaIízeni. Pojem druh
zdtavotttl' péčea odbomosti te|ze zaměřtovat, nebot' odbornosti vycházejí ze zákona
č.48/1gg7 šb., o veřejném zdravotním pojištění,ve zněnt pozdějších předpisů' a prováděci
r'ryhlášky č. 134/1998 Sb. Při stano.i,ení druhu a rozsahu poskytované zdrav'otú péčev rámcí
Íizenl'o tegistracích nestátních zdravotnickych zaIízenich poďe zákona č. 160/1992 Sb. rrycházejí
příslušnék registtaci nestátních zdtavotnických zaÍizeti z oborů specializačníro
žadatelé
^áryány
vzděLáváru lékařů,kteté isou Stanoveny v pÍíLozeč. 1 zákona č. 95/2004 Sb., a v případě
nelékařských povolání ze zákona č. 96/2004 Sb. Správní orgány pÍoto při rymezování druhu
zdravotď pé3e opta1i své určenídruhu zdnvotni péčeo specíahzačrtl obory lékařů,
tesp. nelékařskéhopersonálu, ve shora specifikovaných předpisech. Á pokud ide o rozsah,
oryiházeIy sptávní otgány z činností'k nimž je nelékařslý zdtavotnický pracovnil< optávněn
y č. 424/2004 Sb. K ryhradě soudu, že závět o tom' zda je konkrétní zdravotnické
podle
'yi'ust
)^iiz"n dostatečně věcně a technicky r,rybaveno, si nemůžeučinit ten kteý příslušný otgán
(at' sptávní úvahou nebo vlastními kritedi), nebot' tyto musí v1pýat z právn' úpralry na zá|'Jadě
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zákona, stěžovatel uváď, že postupoval v souladu se zásadou správníeo řizertt- zjištění
skutkového star,-u věci, nebylo možnése lryhnout sptávnímu uvážet:,j, kteté z předložených
důkazůprovede a které nikoliv, pÍičernžsplnění podmínek personálního, věcného a technického
r.rybavení pracovišt' typu porodní dům a jeho existenci dosud právru předpisy bohužel
nereflektovaly. Zalobce použil pÍo q/mezení podmínek personálního r,rybavení porodního domu
ustanovení zákona č. 96/2004 Sb. a rryhlášky č. 424/2004 Sb., které se vztahwjí k odbomé
způsobilosti k výkonu povolání potodní asistentky, Íesp. k činnostem, k jejichž w,ýkonu

porodní asistentky optávněny. S tímto r,^ýkladem ovšem stěžovatel nesouhlasil,
nebot'požadavek na splnění minimálních podmínek petsonálního lrybavení zdravotnického
zaiizetú není nijak v fozpoftl s ryše zmněnýmt právními předpisy z těchto předpisů -,rycházi.
^
Vzhledem k tomu, že konktétnípodmínky na potodní dům iako nestátní
zdtavotnické zaiizeni
sui genesis nebyly a nejsou žádnou obecně závaznow noÍÍnourýslovně a ýčtem stanoveny,
neznamená to, že je nelze dor'oďt z příslušných právních předpisů uptar.-ujících provozování
nestátních zdravotnických zaÍízení.Stěžovatel odkázal na $ 4 odst. 1 zákona č. 1,60/1992 Sb.,
podle něhož musí být nestátní zdravotnické zaÍizerúpto druh a rozsahjím poskytované zdravottú
péčepetsonálně lybaveno a musí splňor.at požadar.kv kladené na jeho PÍovoz (z tohoto
"ryP|ý-á,
že i v případě absence konkrétního 'iíčtunezbvmého personálnilro r1bavení zdravotnického
zaŤizeni je sprár.ní orgán por-inen posuzoYat otázku personáln_ilro rr-bavení a v tomto případě
nemohl než přistoupit k aplikaci správnr}o ur-áženítak, abr' posla-tování zdtavotní péče
probftalo v souladu s právnímr předpisv a lege artis. _|aklioliv soud dovozuje, že požadavkr,na personální a věcné rrbavení nestátních zdrar_otnic}ích zailzeti upral-uje lr-hláška
č.49/1,993 Sb.' na záLJadě zmocnění' j + odst.2 písm. b) zákona č. 160/1992 Sb., je nutno
podotknout, že z q-hJ:íšk1' není možnéurčit, jaké konkrétnípožadavlrr- na rrbavení porodníro
domu 1e možnéaplikovat. Soud se této otázce whnul a odkazem na ťuto rr-h1ášku tedukoval
lrybavení pracoviště de facto na pracoviště sestry ošetřovatellg', nebot' porodní asistentka
poskvtuje ošetřovatelskou péči.Soud iistě nechtělpřipustit, že by bylo možnév takto r'ybaveném
zaÍizeri posh'tovat r.eškerou péči,jů se účastníkdomáhal' tj. všechny činnosú,kteté u porodních
asistentek r1.mezuje q'hláška č. 424/2004 Sb. I soud tvrdí' že nebe z platné púvn:' úptar,y učinit
zárěr, že by vešketéčinnosti uvedené s 5 odst. 1 r,7hlášky č. 424/2004 Sb. a spočívaiící
"
v ošetřovatelské péčibylo možno lrykonávat úplně samostatně a autonomně bez dalšísouvisející
zdtavot:ú péče_ předporodní, porodní a poporodď. Správní orgány jsou v souladu s $ 2 odst. 4
správního řádu povinny dbát, aby pÍijatéřešeníbylo v souladu s veřejným zájmem,
aby odpor'ídalo okolnostem daného případu. Za tím účelembyl správní otgán povinen
ipřiabsenci konkrétních požadavkůobecně závazných ptávních předpisů oprávněn posouďt
si odbornou otázku za pomoci znaleckých posudků u podmínek personálního r,rybavení'
Důkazem relevantnosti podaných posudků je i sám fakt, že stěžovatel jich q'rržil v metodice,
jtž'ryda| ve Věstníku Ministerstva zdravottictvi č.2 zúnora 2007. Soud se tedy mý'Ií r'tom,
že by posuzovánl'požadavků na q.bavení potodního domu poďéhalo libovůli. S ohledem na qýše
uvedené stěžovatel navthuie, aby Nejr'ryššísprávní soud v Brně napadený rozsudek v celém
jsou

tozsahu zrušil a věc vrátil městskému soudu k dalšímuÍizent a novému tozhodnutí.

Za\obce ve svém ryjádření ke kasačnístížnostipředevším uveď, že má shodně
městským soudem za to, že ža|ovaný nemůžesplnění podmínek personálního, věcného
a technického vybavení stanovit na záHadě svého uváženi' resp. znaleckých posudků. K odkazu
stěžovatele na Metoďku ministetsťva zdravotticti ža|obce pozfl^menává, že tato metodika
iednak není obecně závazná, a jednak byla rydána až po zahá1ent správního iizenl v dané věci.
Dá|e ža|obce uvedl, že z hleďska rozhodovátú o registraci zdravotnického za7izeni isou zcela
irelevantní předpisy vztabujíci se na systém všeobecného zdtavotního pojištění a stanovící
metoďku a ptzvidla úhrad ze stÍ^Ílyzdravotních pojišt'oven, na něž se stěžovatel mj. v kasační
stížnostitaké odvolává. K tomu žalobce Poznar":reflal, žehodlá pfovozovat nestátní zdravotnické
zaYlzeni mimo smluvní vztahy se zdravotními pojišt'ovna-i,
poskytovaná zdravotnt péče
s

'í-
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nebude htazena zdtavotni poiišt'ovnou, ale přímými platbami od roďček. Žalobce je dále toho
názotu, že ýláad použíýsprávními otgany i městským soudem je v tozporu s kumunitámím
ptávem. Poukazuje na článek 4 Směrnice Rady 80/155/EHS, ktery ukládá státum zajisttt,
aby porodní asistentky byly přinejmenším způsobilék přístupu alespoň určiým činnostem
zje1ichrýkonu, mezi něž patii i ,,spontánní porody". Zalobce má za to' že požadavek
na přítomnost či dozor lékaře při ýkonu činnosti porodní asistentky de facto znemožiu1e,
aby potodní asistentka mohla r,ykonávat svoji činnost v rozsahu gaÍantovaných kompetencí
samostatně, a je tak v rozpoÍv s evropským ptávem. Za|obce přirozeně nezpochybňuje,
že musí být řešena návaznost na lékaře v případě patologického potodu, to je však možnéřešit
i iiným způsobem, např. smluvnkn zaJíštěnímpřevozu do nepřiliš vzdáIené specializované
nemocnice. Tyto vztaby ale nejsou televantní pto udělení či neudělení tegisttace. Závětem
žaIobce uváď' že nepanuje jednota v otázce rykladu komunitárního práva a navrhuje,
aby byla v rámci Iízenl' před Nejr,ryššímsprávním soudem položena pÍedběžná otázka
Evtopskému soudnímu dr'oru ve vztahu ke slučitelnosti popsané praxe českých sptávních otgánů
s citovanou směrnicí (ža|obce přitom sr'oji předsta\'u o znění předběžné otázky ryjádřil návrhem
ieiího jmenovitého zněý. S ohledem na r.še uvedené žalobce nar'rhl, aby kasačnístížnost
byla zamitnuta.

Z obsahu

sprál'nr1ro spisu Nejrr-ššísptávní soud zjistrlnásledující:

Ža|obce podáním ze dne 28.1I.2005 požádal \Íagistrát hl. m. Prahv, jako otgán příslušní
k registraci nestámíro zdravotnického zaÍizent' o uděIení souhlasu s r-ěcní-m a personálrrím
rr'bavením ve smvslu $ 10 odst.3 písm. b) zákona č. 160/1992 Sb. Jako druh a rozsah
primární porodnická péčeposlrytovaná
poskytované péčev žádosn' uveď
',Ambulantní
porodními asistentkami v rozsahu stanoveném r,rybláškou č. 424/2004 Sb." Za|obce dále uveď
místo pror'ozováni, a k žádosti doložil Seznam přístroiového r,rybavení a seznam pracovníků
zdral_otnického zaÍízeni.včetně dokladů o jejich yzděIártt a dalšídok1ady ve smyslu $ 10 odst. 3
zákona č. 160 / 1,992 Sb. Tato žádost byla tozhodnutím ze dne 11. 1. 2006 zamitnuta a k odvolání
žalobce bylo rozhodnutím ze dne 13. 6.2006 toto rozhodnutí zrušeno a věc byla vrácena
k nor'ému projednání. To zeiména pÍoto' že sptávrtt otgán I. stupně neuveď i"ky-i úvahami byl

veden při hodnoceď důkazůa při aplikaci ptávních předpisů. Sptávní otgán I. Stupně
po doplnění spisového materiálu a novém posouzení věci lrydal dne 27. 8.2006 tozhodnutí
č. i. MHMP /229387 /05/ZDR, kterym žalobcív rozsahu \ 5 odst. 1 písm' a) až e)' písm. g) až i),
odst. 4 a 5 ryhl. č. 424/2004 Sb. ryhověl, a současně ner,ryhověl v rozsahu $ 5 odst. 1 písm. |,
odst. 2 a 3 citované ryhlášky. Tj. udělil souhlas se všemi požadovanými činnostmi s ýimkou
vedení tzv. ýztolos.ký.h potodů. V odůvodnění s ohledem na ryžádaný znalecký posudek

uveď, že chybí věcné lrybavení pro zaj1štěrtt péčeo roďčku a dáLe' že neri zaj1štěna bezprostřední
dosťupnost lékaře porodníka, peďatra, Íesp. neonatologa, popř. porodníka s eruďcí v neonatální
resuscitaci. odvolání žaLobce proti tomuto rozhodnutl žalovaný po posouzení odvolacích
námitek, kteté neshledal důvodné,zamiď. Zejména přitom konstatoval, že pÍi absenci púvrtt
úprar,ry o technických a věcných požadal,cich na lrybavení zdravotnických. zailzeni vůčipotodním
asistentkám správní orgán I. stupně postupoval správně, když aplikoval správn:' uvážent.
Pokud š1o o rozsah správnilro uvážerls' v souvislosti s $ 5 odst. 1 písm. f) r'1'hl. č. 424/2004 sb,
odvolací otgán konstatoval, že sptávni orgán I. stupně nepřekočil rámec, v něrrrž by se dotkl
práv porodních asistentek na rczávislý a samostatný {kon poskytování zdravottti péčeve smyslu
Směrnice Rady 80/155/EHS. Dále se odvolací orgán obsáhle rryjadřoval i k pojmu veřejný zájem
a ieho chápán v teorii i soudní praxi ve vztahu k nutnosti přítomnosti lékaře. odvolací orgán
dospěl k závěru, že žalobce má mít pfo činnosti uváděné v s 5 odst. 1 písm. 0
q'hl. č. 424/2004 Sb., přítomné lékaře ve zdravotnickém zaiízení,které ponechávají porodním
asistentkám pÍostoÍpro jeiich Samostatnou a nezávislou činnost a plynule ftontinuálně) r,rystupují
do činnostísouvisejícís potodem až přt komplikacích (v případě zjištěnéhoríztka). obsáhle
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přitom věnoval souviseiícímotázkám, a uzavÍeI, že rozhodnutí správního otgánu I. stupně

ie správné.

Městský soud v Praze k podané žalobě rozhodnutí žaLovaného (rozhodnutí o odvolán!
zrušil.

Nejryššísprávní soud přezkoumal kasačnístížnostínapadený rozsudek a dospěl k závěru,
že je tieba napadený rozsudek zrušit a žalobu odmítnout.

Dříve, než se Nejqlššísptár'ní soud mohl zabýrvat důvodnostíkasačnístížnosti, musel
posouďt existenci podmínek řízeni, k čemužje zavázán ex offo. V i7zeru o žalobě
proti tozhodnutí sptávního orgánu poďe části třetí hlary druhé dílu prvníro s. ř. s. má ža|obnt
legitimaci ten (tj. púvntcká nebo fyzická osoba), kdo tvrď, že byl na srrych právech zkrácen
přímo nebo v důsledku porušení svých práv v pÍedcházejícim ř7zent úkonem sptávního orgánu,
ir^ž Se zal<Ládaji, mění, rušínebo závazně určujíjeho ptáva nebo povinnosti
rozhodnutí"). Taková osoba Se pak žalobou můžedomáhat zrušeÍlitakového
(dále
',ien
rozhodnutí, popřípadě r,ryslovení jeho nicotnosd, nestanoví-li s. ř. s' nebo zylášttrí zákon 1tnak
($ 65 odst. 1 s. ř. s.). Naopak rryslovně r,ýoučeny ze soudního přezkoumávání )sou ty úkony
sptávního otgánu, které nejsou rozhodnutími (s 70 písm. a) s. ř. s.).Je tedy zřejmé, že právti
úptava soudního Íizeni ve sprár'ním soudnicn'í zal,edla legislativní zktatku tozhodnutí,
kterou v $ ó5 odst. 1 zákona lr-mezila pomoci definičních znaků, poďe nichž se musí jednat
o úkon, jehož půr'odcem je správní orgán a ktenm docházi k založeru' změně' zrušení
nebo autoritati'i.nímu určeníprár. nebo por'inností fi-zic\'ch nebo právruckych osob.
Pouze tyukty sptár'ních otgánů, které splňují uvedené znaky, mohou být'i'e sptár'ním soudnictví
předmětem přezkumu soudu. Naopak ty úkony sptávních otgánů, jež nejsou rozhodnutími,
isou bez wjimky ze soudního přezkumu v režimu s. ř. s. lryloučeny.
Poďe $ 10 zákona č.160/1,992 Sb. orgán příslušný k registraci nestátního zdtar-otnického
zařizeni pro'i'ede tegistraci na záHadě žádosti pfovozovatele nestátního zaÍizetú.K žádosti
o registraci 1e provozovatel nestátnilto zaiizení povinen připojit souhlas oýnu příslušného
k tegistraci s personálrrím a věcným lrybavením, s druhem a rozsahem zdravotni péče

poskytované nestátním zaÍizenlm [$ 10 odst. 3 písm. b) téhožzákonaf.

Poďe $ 18 zákona č. 160/1992 Sb. se na rozhodovátú podle tohoto zákota vztahují

obecné předpisy o sptávním Ytzent. Tyto předpisy se vztahuji t na rozhodováni poďe $ 10 odst. 3
písm. b), 9, g) h), tedy i na rozhodováni o předmětném souhlasu.
^

V proiednávané věci se jednalo o vyslovení nesouhlasu poďe $ 10 odst. 3 písm. b) zákona
č. 160/1,992 Sb., a to v rozsahu $ 5 odst. 1 písm. I q'hlášky č. 424/2004 Sb. (odvoIací orgán
lryžadoval k činnosti potodních asistentek v rozsahu tohoto ustanovení přítomnost lékaře).
Toto lryslovení nesouhlasu je ovšem ,,tozhodnutím" toliko formálně; nelyhol'uje lrymezetrj
pojmu ,'rozhodnutí" poďe $ 65 s. ř. s. To pÍoto, že samo udělení (nebo neudělen| souhlasu
orgánem příslušným k registmci nezasahu'1e s konečnou platností do hmotných práv
pÍovozovatele nestátního zaYtzeni. Takor,ry akt provozovateli (žalobci) ještě nezakládá žádné
konkrétní povinnosti ani mu neuděluje či neodnímá práva. To, co je pto účastníkaÍízent ptávem
a co povinností, můžezaložítorgán příslušnýk tegistraci až pli rozhodnutí o tegistraci,
kdy je oprávněn ve sptávním Ťizeni zakládat ptáva a povinnosti tímto individuálním správním
aktem. o'g"' příslušný k tegistraci lrydávajicí konečnéregistračnírozhodnutí ie tak odpovědný
za ukony či pochybení, ,JirÍ:lžbyl rysloven předmětný nesouhlas, a to prostřednicwím přezkumu
rozhodnutí o registraci.
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z hleďska materiálníeo (a tedy z hleďska

zákonného textu $ 65 s. ř. s.)
s petsonálrnim a věcným
rrybavením, s drrrhem a tozsahem zdravot:ú péčeposkytované nestátním zařizenin rozhodnutím,
které by bylo lze přezkoumat ve sptávním soudnictví. Áčkoliv ie sice formáLrě označeno
jako tozhodnutí a je rydáváno v Samostatném správním Íizeni, Samo o sobě nezasahuje do púvnt
sféry účastníkasptávního ólzettj, nebot' tezaHád{ nemění, neruší, ani závazně neurčuje
nabývá, až je_ll poiato do finálního
1eho púva nebo povinnosti, a jeho obsah vnějších účinků
je proto poďe Nejr.ryššího
Napadené
do
rozhodnutí
o
registraci.
rozhodnutí
správního aktu, tedy
správního soudu nutno považovat za subsumovaný správní akt (t1. sptávní akt podmiňující
vydártl, tesp. obsah fináIního správního aktu), nikoliv za akt ietězícíse, popřípadě zcela
samostatný.
tedy

Ji"ý*i

slorry,

není souhlas

či nesouhlas

otgánu příslušnéhok tegistraci

Právnl sféra stěžovatele tak můžebýt dotčena pouze tozhodnutím, jímžbude tozhodnuto
o samotné tegistraci, ale nikoli správním aktem, jirnž orgán příslušnýk tegisftaci lryslor'í
nesouhlas s personálním a věcným lrybavením' s druhem a rozsahem zdnvotní péčeposkytované
nestátním zaÍizenlm.
Jistě není Sporu o tom, že i takorý souhlas nebo nesouhlas (tzv. podkladové rozhodnut!
můžecitelně nepřímo fakticky zasáhnout púvnt sféru (a častěji přímo hospodářské zá1my)
účastnftů.Na to však zákon pamaťuje arr', že ustanovení $ 75 odst. 2 s. ř. s. umožňuje při splnění
zákonem stanor'ených podmínek přezkoumat i takor-l' úkon správního orgánu (závazný podklad
finálního tozhodnutr). Soud tedv můžepřezkoumat i'iryslor'ení nesouhlasu, ale tepwe v támci
ilzento žaLobě proti rozhodnutí ($ ó5 s. ř. s.),1imž např. byla změněna registrace.

odepření soudníeo přezkumu tedy v daném případě neznamená odepření přístupu
k soudu' kterv bv mohl r.e sr{,ch důsledcích zfl^meflat odepření spravedlnost:- - denegalio iut'li/iae,
aie tojriio sunovení časového okamžrliu pro přísrup k soudu'
Na tomto místě zdejší soud uváď, že zvažovaI, zda i na nyní ptojednávanou věc dopadají
teze ryslovené vtozhodnutí tozšířenéhosenátu č.i. 8 As 47/2005-8ó ze dne 27.1'0.2008,
ýkajíci Se přezkumu tzv. závazných stanovisek. Vzhledem k povaze napadeného
rozhodnutí - subsumovanému správnímu aktu, k tomuto závěru nedospěl' když mimo jiné
nepřehléď, že k šetření chráněného zá1mu podle zákona č. 160/1992 Sb. ve věci r,yslovení
nesouhlasu byl novelou ust. $ 10 odst. 3 písm. b) tohoto zákona zákonem č. 121/2004 sb.
povolán tenýž správní otgán 1ako orgán provádějící registraci samotÍlou' přičemž iízeru
zakončenénapadeným tozhodnutím-ryslovením nesouhlasu s personáLrím a věcným
rybavením není samostatným, objektivně r,rymezeným předmětem v rámcí Íizent o registraci
nestátního zdtavotnického zaÍízent(srovnej odst. 26 tozhodnutí rozšířenéhosenátu
č. j. 8 Ás 47 /2005 - 86 ze dne 27' 10. 2008), nebot' t}?o'.y okruh chtáněných zájmn tohoto Íízeni
je obdobný s předmětem Íizen tegisttačního.
Rozhodnutí žalovaného, 1í^žnebyl žalobci udělen souhlas s personál-rrím a věcným
r,7bavením' s druhem a rozsahem zdtavotttt péčeposkytované nestátním zaÍizenim, ieště není
ťnáInímrozhodnutím ve věci žádosi o tegisttaci nestátnilro zdtavotnického zaiizení.
V předestřeném směru tak ke zkrácenipráv žadatele samotným rydáním napadeného rozhodnutí
nedošlo a ani doiít nemohlo. ostatně obdobně jížNejr,ryššísptávď soud iuďkoval,
např. v rozsudku ze dne 23.9. 2009, č. i. 3 Áds 145/2008 - 77, přístupném na www.nssoud.cz.
Nejq'ššísprávní soud tedy uzavtá, že žalobou napadené tozhodnutí ža|ovaného ze dne
22. 1'.2007, č. i. 41690/2006, bylo úkonem správníeo orgánu, jenž nent tozhodnutím ve smyslu
$ ó5 odst. 1 s. ř. s.

Takové úkony jsou přitom ze soudního přezkoumání podle $ 70 písm. a) s. ř.

s.
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rryloučeny. Y Íízenlpřed Městským soudem v Ptaze chyběly podmínlcy soudního Íizeni,
přičemžz povahy věci se 1edná o nedostatek neodstanitelný. V takovém případě
byly v proiednávané věci splněny důvody pro odmítrrutí návrhu poďe $ 46 odst. 1 s. ř' s.

V situaci, kdy žalobu poďe uvedeného ustanovení neodmítl ktajský soud (tady Městský
v Pnze), a|ďádá s 110 odst. 1 s. ř. s., aby spolu se zrušenímnapadeného rozhodnutí

soud
kraiského soudu žalobu odmítl Nejvyššísptávní soud.

Učiní-litak, ie bezpředmětné, aby se

zabívra| důvodností jednottirých námitek obsažených

v kasačnístížnosti.

Rozsudek Městského soudu v Ptaze byl zrušen, žaloba byla odmítnuta, Nejlryššísptávní
soud proto tozhoď v souladu s ust. $ ó0 odst. 3 a $ 110 odst. 2 s. ř. s. tak, že žádný z účastnftů
nemáprávo na náhtadu nákladů iizent.

P o u če

ní: Proti

tomuto rozsudku n e i s o

u

optavnéptostředkypřípustné.

V Bmě dte24.biezna2070

JUDI. Pett Průcha, v.
předseda senátu

Za sprásnost Y1_hotovení:
LÍichaela Burianová 0. tt,-'n*n

r.

