
 

D Ů V O D O V Á  Z P R Á V A 

 

 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace - RIA 

 

 

 

1. Důvod předložení a cíle 
 

1.1  Název 

 

Věcný záměr zákona o univerzitních nemocnicích 

 

1.2 Definice problému 

 

Návrh věcného záměru zákona je předkládán vládě na základě usnesení vlády č. 69 ze 

dne 26. 1. 2011, dle kterého se do Plánu legislativních prací vlády na rok 2011 zařadila 

příprava věcného záměru zákona o univerzitních nemocnicích. 

 

Důvodem přípravy věcného záměru zákona je existence fakultních nemocnic 

v překonané právní formě příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo 

zdravotnictví. Ve vztahu k fakultním nemocnicím se jedná o dlouhodobý problém, který 

v případě jeho neřešení bude přetrvávat i v budoucnu. Právní forma fakultních nemocnic a 

existence jediného zřizovatele, kterým je Ministerstvo zdravotnictví, představují nedostatečné 

podmínky pro spolupráci fakultní nemocnice a příslušné lékařské fakulty při poskytování 

zdravotních služeb, praktické výuce zdravotnických pracovníků a vědecké, výzkumné a 

vývojové činnosti. 

 

Hlavním cílem je proto nahrazení stávající právní formy fakultních nemocnic, tj. 

příspěvkové organizace, jinou právní formou, kterou budou mít univerzitní nemocnice. 

 

Dalšími cíli jsou 

 

- zlepšení spolupráce vysoké školy a nemocnice, 

- odstranění nedostatků v pracovněprávních vztazích u zaměstnanců, kteří mají 

uzavřený pracovní poměr jak s fakultní nemocnicí, tak s vysokou školou, 

- zpřístupňování údajů o univerzitní nemocnici ve veřejném rejstříku, který bude mít 

obdobu veřejných rejstříků u jiných druhů právnických osob, 

- méně rigidní nakládání s majetkem univerzitní nemocnice, 

- manažerské řízení univerzitní nemocnice a plná odpovědnost řídících pracovníků, 

- ukončení přímé vazby na státní rozpočet v podobě příspěvku ze státního rozpočtu, 

- zefektivnění motivace zaměstnanců univerzitní nemocnice. 

 

Změna právní formy z příspěvkové organizace není možná jinou cestou, než přijetím 

zákona. 

 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
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Právní úprava fakultních nemocnic jako příspěvkových organizací je obsažena 

především v těchto zákonech: 

 

 zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v 

právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů 

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

poskytování (zákon o zdravotních službách) 

 

Fakultní nemocnice budou s účinností od 1. 4. 2012 upraveny v zákoně č. 372/2011 

Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), 

který fakultní nemocnice vymezuje jako státní příspěvkové organizace, u nichž zřizovatelskou 

funkci vykonává Ministerstvo zdravotnictví. Úprava fakultních nemocnic v zákoně o 

zdravotních službách je velmi stručná, neboť v převážné části pouze převzala předchozí 

úpravu obsaženou ve vyhlášce č. 394/1991 Sb., o postavení, organizaci a činnosti fakultních 

nemocnic a dalších nemocnic, vybraných odborných léčebných ústavů a krajských 

hygienických stanic v řídící působnosti ministerstva zdravotnictví České republiky. 

 

Fakultní nemocnice se zabývají jak poskytováním zdravotní péče, tak klinickou a 

praktickou výukou v oblasti lékařství, farmacie a ošetřování a vědeckou, výzkumnou nebo 

vývojovou činností (§ 93 zákona o vysokých školách, § 111 zákona o zdravotních službách). 

Fakultní nemocnice by proto měly představovat zařízení poskytující zdravotní služby na 

nejvyšší úrovni. Stávající právní úprava však nevytváří odpovídající podmínky pro spolupráci 

fakultní nemocnice a příslušné lékařské fakulty, čímž vytváří překážky pro odpovídající 

rozvoj zdravotních služeb, vzdělávání, výuky, vědy a výzkumu. 

 

Fakultní nemocnice jsou státními příspěvkovými organizacemi ve smyslu zákona č. 

219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 

pozdějších předpisů, a jejich zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví. Fakultní nemocnice 

hospodaří s majetkem státu a při nakládání s ním jsou omezeny zákonem č. 219/2000 Sb. Při 

přijetí zákona č. 219/2000 Sb. bylo počítáno s ponecháním dosavadních příspěvkových 

organizací, zřizovaných podle § 31 dřívějších rozpočtových pravidel České republiky, t.j. 

zákona č. 576/1990 Sb., popř. podle zvláštních zákonů, jako je zákon o Kanceláři prezidenta 

republiky a zákon o Akademii věd ČR, pouze po omezenou dobu, a to do přijetí konečného 

rozhodnutí o způsobu jejich další existence. Právní forma fakultních nemocnic neodpovídá 

dnešnímu způsobu financování, kdy pouze zlomek jejich rozpočtu je napojen na státní 

rozpočet.  

 

Fakultní nemocnice se při sestavování svého rozpočtu řídí zákonem č. 218/2000 Sb., 

podle kterého musí být rozpočet příspěvkové organizace po zahrnutí příspěvku ze státního 

rozpočtu nebo stanovení odvodu do státního rozpočtu sestaven jako vyrovnaný.  

 

Fakultní nemocnice jako státní příspěvkové organizace: 

 

a) mají povinnost odvést do státního rozpočtu příjmy z pronájmu nemovitého majetku, popř. 

z prodeje – podle § 6 odst. 1 písm. i) zákona č. 218/2000 Sb. příjmy státního rozpočtu 

tvoří, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, příjmy z prodeje a pronájmu majetku České 

republiky, se kterým hospodaří organizační složka státu, a příjmy z prodeje nemovitého 
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majetku České republiky, se kterým hospodaří příspěvkové organizace; to neplatí pro 

příjmy z prodeje majetku České republiky nabytého darem a děděním [§ 48 odst. 2 písm. 

c)] a majetku České republiky, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany [§ 

48 odst. 2 písm. d)]; podle § 53 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb. příspěvková organizace je 

povinna do 15 pracovních dnů po připsání částky na její účet odvést do státního rozpočtu 

příjmy z prodeje nemovitého majetku České republiky, se kterým hospodaří, s výjimkou 

příjmů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla darem nebo 

děděním, 

b) mají povinnost dodržet, aby úhrady, ke kterým se příspěvková organizace zaváže, 

nepřekračovaly její rozpočet na příslušný rok – podle § 53 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb. 

úhrady, ke kterým se příspěvková organizace zaváže v běžném roce, nesmí překračovat 

její rozpočet na tento rok, 

c) jsou omezeny v samostatném rozhodování (důležitá rozhodnutí vyžadují souhlas 

zřizovatele, přímá kontrola zřizovatele) – podle § 12 odst. 6 zákona č. 219/2000 Sb. 

zřizovatel si může zcela nebo zčásti vyhradit schvalování smluv o úplatném nabytí 

nemovité věci, bytu nebo nebytového prostoru státem, uzavíraných jím zřízenými 

organizačními složkami; podle § 22 odst. 6 zákona č. 219/2000 Sb. zřizovatel si může 

zcela nebo zčásti vyhradit schvalování smluv o převodu movitých věcí nepodléhajících 

schválení podle odstavce 4, pokud je uzavírají jím zřízené organizační složky a nejde 

přitom o postup podle ustanovení § 15 odst. 2; podle § 27 odst. 5 zákona č. 219/2000 Sb. 

souhlas pronajímající organizační složky s přenecháním věci nájemcem do podnájmu 

vyžaduje schválení zřizovatele; podle § 32 zákona č. 219/2000 Sb. postoupit pohledávku 

právnické nebo fyzické osobě lze zásadně jen za úplatu. Pokud sjednaná cena nedosahuje 

alespoň 60 % jmenovité hodnoty postupované pohledávky včetně příslušenství, popřípadě 

postupuje-li se pohledávka bezúplatně, lze pohledávku postoupit jen se schválením 

zřizovatele; podle § 36 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb. u pohledávek, jejichž jmenovitá 

hodnota včetně příslušenství nepřesahuje částku uvedenou v odstavci 1, si může 

schvalování právních úkonů podle ustanovení § 34 a § 35 odst. 1 zcela nebo zčásti 

vyhradit zřizovatel; podle § 54 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb. finanční vztahy stanovené 

zřizovatelem jsou příspěvek na provoz ze státního rozpočtu nebo odvod z provozu do 

státního rozpočtu, individuální a systémové dotace na financování programů a akcí, 

návratná finanční výpomoc, odvod z odpisů, dotace na úhradu provozních výdajů, které 

jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního 

rozpočtu na financování těchto výdajů, dotace na úhradu provozních výdajů podle 

mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní 

prostředky z finančních mechanismů, 

d) nemohou samy měnit účel a předmět svých aktivit (zřizovací listina, statut) – podle § 63 

odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb. pokud příspěvková organizace vykonává jinou činnost, 

musí být její předmět a rozsah doplněn do zřizovací listiny před jejím započetím, 

e) nemohou provádět investiční činnost většího rozsahu – podle § 56 odst. 2 zákona č. 

218/2000 Sb. může příspěvková organizace převést nejvýše 25 % zisku, a to po uhrazení 

ztráty z předchozího roku, 

f) nemohou uzavírat smlouvy o finančním leasingu – podle § 12 odst. 8 zákona č. 219/2000 

Sb. organizační složky nemohou uzavírat smlouvu o poskytnutí věci, bytu nebo 
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nebytového prostoru (dále jen "věc") do užívání spojenou se smlouvou o následném 

převodu této věci do vlastnictví státu, 

g) jsou v případě nesolventnosti nebo zadluženosti odkázány na zřizovatele – podle § 74 

zákona č. 218/2000 Sb. za závazky příspěvkových organizací vzniklé v souvislosti s 

provozováním hlavní činnosti ručí stát, 

h) se vyznačují nedostatečnou motivací pro efektivní využívání majetku státu jak z hlediska 

platových předpisů, tak z hlediska předpisů o hospodaření s majetkem státu – podle § 54 

odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. příspěvek na provoz se stanoví v případě, že rozpočtované 

náklady bez příspěvku ze státního rozpočtu překračují rozpočtované výnosy. Odvod z 

provozu stanoví zřizovatel příspěvkové organizaci v případě, že její rozpočtované výnosy 

překračují rozpočtované náklady, 

i) není možné stimulačně výrazně odlišit mezi lépe hospodařícími příspěvkovými 

organizacemi a hůře hospodařícími příspěvkovými organizacemi, 

j) nemohou odečíst daňovou ztrátu z hlavní činnosti od základu daně – oddělené vedení 

výsledku činnosti z hlavní (ztrátové) a jiné (ziskové) činnosti neumožňuje o ztrátu 

z hlavní činnosti snížit zisk v jiné činnosti – podle § 34 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. od 

základu daně lze odečíst daňovou ztrátu, která vznikla a byla vyměřena za předchozí 

zdaňovací období nebo jeho část, a to nejdéle v 5 zdaňovacích obdobích následujících 

bezprostředně po období, za které se daňová ztráta vyměřuje; podle § 18 odst. 7 zákona č. 

586/1992 Sb. poplatníci uvedení v odstavci 3 jsou povinni vést účetnictví tak, aby 

nejpozději ke dni účetní závěrky byly vedeny odděleně příjmy, které jsou předmětem 

daně, od příjmů, které předmětem daně nejsou nebo předmětem daně jsou, ale jsou od 

daně osvobozeny. Obdobně to platí i pro vykazování nákladů (výdajů), 

k) jsou definičně určené pro oblasti, kde výdaje přesahují příjmy z nich dosažené, s tím, že 

rozdíl je dorovnáván zřizovatelem, ačkoli ve skutečnosti fakultním nemocnicím 

v posledních letech není poskytován příspěvek prakticky žádný – podle § 55 odst. 2 

zákona č. 218/2000 Sb. jestliže hospodaření příspěvkové organizace za běžný rok skončí 

ztrátou po zahrnutí příspěvku (dále jen "zhoršený hospodářský výsledek"), je zřizovatel 

povinen projednat s příspěvkovou organizací zabezpečení jeho úhrady do konce 

následujícího rozpočtového roku. Úhrada zhoršeného hospodářského výsledku se zajistí a) 

z rezervního fondu příspěvkové organizace, b) z rozpočtu kapitoly zřizovatele, není-li 

dostatek prostředků v rezervním fondu příspěvkové organizace, c) ze zisku po zahrnutí 

příspěvku na provoz nebo odvodu z provozu příspěvkové organizace v následujícím 

rozpočtovém roce, není-li dostatek prostředků ani v rozpočtu kapitoly, 

l) nejsou povinny při splnění zákonem stanovených podmínek podávat daňové přiznání 

(nedosahují-li zdanitelných příjmů zahrnutých do základu daně) – podle § 38m odst. 7 

zákona č. 586/1992 Sb. povinnost podat daňové přiznání podle zvláštního právního 

předpisu nemá poplatník uvedený v § 18 odst. 3, pokud nemá příjmy, které jsou 

předmětem daně, nebo má pouze příjmy od daně osvobozené (§ 19) a příjmy, z nichž je 

daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně (§ 36 odst. 2), a nebo nemá povinnost 

uplatnit postup podle § 23 odst. 3 písm. a) bodu 9, 

m) nemají podmínky pro rozvoj vícezdrojového financování. 

 

Existující právní úprava se netýká rovnosti mužů a žen. 
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1.4 Identifikace dotčených subjektů 

 

Přijetí zákona o univerzitních nemocnicích bude mít důsledky pro tyto subjekty: 

 

a) fakultní nemocnice, mezi které patří 

 

 Fakultní nemocnice Brno 

 Fakultní nemocnice Hradec Králové 

 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady  

 Fakultní nemocnice Olomouc 

 Fakultní nemocnice Plzeň 

 Fakultní nemocnice s poliklinikou v Ostravě – Porubě 

 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 

 Fakultní nemocnice v Motole 

 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 

 

b) vysoké školy s lékařskými fakultami, mezi které patří 

 

 Univerzita Karlova v Praze 

 Masarykova univerzita 

 Univerzita Palackého v Olomouci 

 

c) další osoby 

 

 Ministerstvo zdravotnictví 

 Ministerstvo financí 

 

1.5 Popis cílového stavu 

 

Univerzitní nemocnice nebudou příspěvkovými organizacemi. Nová právní úprava 

umožní, aby univerzitní nemocnice byly řízeny manažerským způsobem, kdy bude 

jednoznačně dána odpovědnost vedoucích pracovníků za hospodaření. Rozhodování o 

zásadních záležitostech v univerzitní nemocnici bude prováděno prostřednictvím zástupců 

Ministerstva zdravotnictví, vysokých škol, resp. lékařských fakult, u jejichž studentů je 

praktická výuka vykonávána v univerzitní nemocnici, a případně dalších subjektů. 

 

1.6 Zhodnocení rizika 

 

V případě nepřijetí nového zákona by došlo k nenaplnění usnesení vlády č. 69 ze dne 

26. 1. 2011, kterým byla do Plánu legislativních prací vlády na rok 2011 zařazena příprava 

věcného záměru zákona o univerzitních nemocnicích. 

 

V případě nečinnosti nehrozí fakultním nemocnicím z důvodu přetrvání právní formy 

příspěvkové organizace žádné závažné bezprostřední riziko.  

 

Vzhledem k základnímu znaku příspěvkových organizací, který se však již u 

fakultních nemocnic prakticky nerealizuje, tj. napojení na státní rozpočet, je v § 74 zákona č. 

218/2000 Sb. upraveno, že za závazky příspěvkových organizací vzniklé v souvislosti s 
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provozováním hlavní činnosti ručí stát. Z dlouhodobého hlediska tedy nelze vyloučit, že 

v případě nehrazení závazků fakultní nemocnice bude věřitel požadovat jejich zaplacení po 

České republice. 

 

Nelze také přehlížet, že vysoké školy nejsou ochotny se majetkové více zapojit do 

činnosti fakultních nemocnic jako státních příspěvkových organizací. 

 

2. Návrh variant řešení 
 

Z hlediska hlavního cíle lze rozlišit tři základní varianty řešení: 

 

1. nulová varianta (ponechání právní formy příspěvkové organizace), 

2. využití některé z právních forem právnických osob již existujících, 

3. vytvoření nového druhu právnické osoby. 

 

2.1 Nulová varianta 

 

Popis 

 

Nulová varianta spočívá v ponechání fakultních nemocnic v právní formě příspěvkové 

organizace.  

 

Rizika 

 

Viz výše části 1.3 a 1.6. 

 

Závěr 

 

Setrvání na nulové variantě není vhodné a přichází v úvahu pouze tehdy, pokud se 

nepodaří nalézt vhodnější řešení, tj. pokud nebude možné, aby univerzitní nemocnice měly 

jinou právní formu, než je státní příspěvková organizace. 

 

2.2 Využití existující právní formy 

 

Popis 

 

Právní řád České republiky upravuje mnoho druhů právnických osob, např. obchodní 

společnosti, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení 

právnických osob. 

 

2.2.1 Obchodní společnosti 

 

Obchodní společnosti jsou v současné době upraveny v obchodním zákoníku a 

v dalších vnitrostátních a unijních předpisech. Mezi obchodní společnost patří veřejná 

obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová 

společnost, evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení. 

 

Výhodou obchodních společností je jejich podrobná úprava v právních předpisech a 

ustálená judikatura. Nevýhodou právní úpravy obchodních společností je skutečnost, že je 

zaměřena na podnikatele, tj. osoby, vykonávající samostatně vlastním jménem a na vlastní 
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odpovědnost soustavnou činnost za účelem dosažení zisku. Hlavním účelem univerzitních 

nemocnic nemůže být dosahování zisku. Vysoké školy považují právní formu akciové 

společnosti za nepřijatelnou. Z tohoto důvodu se nepodařil nalézt konsensus na právní formě 

akciové společnosti při přípravě zákona o univerzitních nemocnicích v roce 2008. 

 

Veřejná obchodní společnost 

 

Veřejnou obchodní společností je společnost, ve které alespoň dvě osoby podnikají 

pod společnou firmou a ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým 

majetkem. Právě to je velkou nevýhodou této formy společnosti. Zákon o vysokých školách 

zakazuje vysoké škole, aby se stala společníkem veřejné obchodní společnosti. 

 

Komanditní společnost 

 

Komanditní společnost je společnost, v níž jeden nebo více společníků ručí za závazky 

společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku 

(komanditisté) a jeden nebo více společníků celým svým majetkem (komplementáři). 

Obdobně jako u veřejné obchodní společnosti zákon o vysokých školách zakazuje vysoké 

škole, aby se stala komplementářem komanditní společnosti. 

 

Společnost s ručením omezeným 

 

Společností s ručením omezeným je společnost, jejíž základní kapitál je tvořen vklady 

společníků a jejíž společníci ručí za závazky společnosti, dokud nebylo zapsáno splacení 

vkladů do obchodního rejstříku. Společnost s ručením omezeným je nejrozšířenější formou 

obchodní společnosti v České republice. 

 

Akciová společnost 

 

Akciovou společností je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet 

akcií o určité jmenovité hodnotě. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým 

svým majetkem. Akcionář neručí za závazky společnosti.  

 

Podle § 28 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb. stát může založit obchodní společnost nebo 

se účastnit jejího založení pouze ve formě akciové společnosti. 

 

Evropská společnost 

 

Evropská společnost je akciová společnost založená podle práva Evropské unie. 

Založení evropské společnosti je možné pouze některým z taxativně stanovených způsobů 

 

 fúze alespoň dvou akciových společností, které podléhají právním předpisům 

různých členských států, 

 založení holdingové společnosti, 

 upsání akcií společnostmi nebo osobami z různých členských států, 

 transformace akciové společnosti, 

 založení dceřiné společnosti jiné evropské společnosti. 

 

Evropské hospodářské zájmové sdružení 
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Evropské hospodářské zájmové sdružení se sídlem na území České republiky (dále jen 

„evropské sdružení“) je právnickou osobou, jež se zakládá smlouvou o sdružení. Účelem 

evropského sdružení je usnadňovat nebo rozvíjet hospodářskou činnost jeho členů, zlepšit 

nebo zvýšit hospodářské výsledky této činnosti; jeho účelem není dosahování zisku pro 

vlastní potřebu. Jeho činnost musí být spojena s hospodářskou činností jeho členů a ve vztahu 

k ní musí mít pouze doplňující povahu. Evropské sdružení nesmí zaměstnávat více než pět set 

osob. 

 

2.2.2 Nadace 

 

Nadace jsou upraveny v zákoně č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o 

změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve 

znění pozdějších předpisů.  

 

Nadace představuje právnickou osobu s majetkovým substrátem (sdružení majetku), 

která sice má vlastní orgány, ty však smějí s majetkem nadace disponovat jen v souladu se 

zřizovací listinou (smlouva nebo zakládací listina). Účel nadace nesmí dodatečně měnit 

nikdo, ani její zakladatel. Orgány nadace jsou správní rada, která je statutárním orgánem, a 

dozorčí rada (příp. místo dozorčí rady revizor). 

 

Právní úprava nadací je oproti obchodním společnostem stručná a základní principy 

nadačního rejstříku jsou převzaty z právní úpravy obchodního rejstříku. 

 

2.2.3 Nadační fondy 

 

Nadační fondy jsou také upraveny v zákoně č. 227/1997 Sb.  

 

Nadační fond je právnickou osobou s majetkovým substrátem, přičemž jeho právní 

úprava je obdobná právní úpravě nadací. Orgány nadačního fondu jsou stejné jako u nadace.  

 

Základním rozdílem oproti nadaci je, že nerozlišuje nadační jmění a ostatní majetek, a 

proto používá k dosahování účelu, pro který byl zřízen, všechen svůj majetek. 

 

2.2.4 Obecně prospěšné společnosti 

 

Obecně prospěšné společnosti jsou upraveny v zákoně č. 248/1995 Sb., o obecně 

prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů.  

 

Stejně jako u nadací a nadačních fondů se jedná o účelové sdružení majetku. Obecně 

prospěšná společnost poskytuje veřejnosti obecně prospěšné služby za předem stanovených a 

pro všechny uživatele stejných podmínek a hospodářský výsledek (zisk) obecně prospěšné 

společnosti nesmí být použit ve prospěch zakladatelů, členů jejích orgánů nebo zaměstnanců a 

musí být použit na poskytování obecně prospěšných služeb, pro které byla obecně prospěšná 

společnost založena. Orgány obecně prospěšné společnosti jsou správní rada, která je 

statutárním orgánem, ředitel a dozorčí rada. 

 

S účinností ke dni 1. 1. 2014 bude zákon č. 248/1995 Sb. zrušen novým občanským 

zákoníkem (viz § 3080 bod 163 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
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2.2.5 Zájmová sdružení právnických osob 

 

Zájmová sdružení právnických osob jsou upravena v občanském zákoníku. Právní 

úprava sdružení je velmi stručná. 

 

Sdružení jsou právnickými osobami korporativního typu s otevřeným členstvím. 

Členem sdružení může být pouze právnická osoba. K založení sdružení se vyžaduje písemná 

zakladatelská smlouva uzavřená zakladateli, nebo schválení založení sdružení na ustavující 

členské schůzi. Registr sdružení vedou krajské úřady.  

 

Občanský zákoník neupravuje žádné obligatorní orgány sdružení. 

 

Podle § 30 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. stát se může zúčastnit založení zájmového 

sdružení právnických osob anebo se stát jeho členem, pokud se prostřednictvím tohoto 

zájmového sdružení zapojí do činnosti mezinárodních a nadnárodních nevládních organizací.  

 

2.2.6 Ústavy 

 

Ústav je upraven v  novém občanském zákoníku, který byl publikován ve Sbírce 

zákonů pod číslem 89/2012 Sb.  

 

Nový občanský zákoník (NOZ) definuje ústav jako právnickou osobu ustavenou za 

účelem provozování činnosti užitečné společensky nebo hospodářsky s využitím své osobní a 

majetkové složky. Ústav provozuje činnost, jejíž výsledky jsou každému rovnocenně 

dostupné za podmínek předem stanovených. 

 

Ústav se zapisuje do veřejného rejstříku. Statutárním orgánem ústavu je ředitel. 

Dalším obligatorním orgánem je správní rada. Fakultativním orgánem je dozorčí rada. Na 

právní poměry ústavu se použijí obdobně ustanovení o nadaci; nepoužijí se však ustanovení 

o nadační jistině a nadačním kapitálu. 

 

 Rizika 

 

Ze shora uvedeného vyplývá, že některé formy obchodních společností nejsou pro 

univerzitní nemocnice použitelné. Zákon č. 219/2000 Sb. připouští, aby stát založil obchodní 

společnost nebo se účastnil jejího založení pouze ve formě akciové společnosti. Také zákon o 

vysokých školách vylučuje, aby se vysoká škola stala společníkem veřejné obchodní 

společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti. 

 

Ustanovení § 29 zákona č. 219/2000 Sb. připouští, aby stát založil obecně prospěšnou 

společnost, zřídil nadaci nebo nadační fond anebo se účastnil na takovém založení a zřízení. 

Tyto úkony vyžadují předchozí souhlas vlády.  

 

Využití právní formy zájmového sdružení právnických osob není možné bez změny 

zákona č. 219/2000 Sb. 

 

Dle stávající právní úpravy lze tedy pro univerzitní nemocnice využít formu akciové 

společnosti, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadačního fondu a ústavu. 
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Vysoké školy odmítají právní formu akciové společnosti. V roce 2008 při přípravě 

zákona o univerzitních nemocnicích ve formě akciových společností se s vysokými školami 

nepodařil nalézt společný konsensus. Formu akciové společnosti tedy není možné využít. 

 

Využití formy ústavu je závislé na nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, 

která za předpokladu, že nedojde ke změně, nastane 1. 1. 2014 (viz § 3081 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník). U zákona o univerzitních nemocnicích se předpokládá účinnost 

nejpozději 1. 1. 2014. 

 

Ze zbývajících forem lze za vhodnější považovat obecně prospěšnou společnost, 

nicméně zákon č. 248/1995 Sb. bude 1. 1. 2014 zrušen novým občanským zákoníkem.  Ani 

jedna z těchto forem však není bez výhrad zcela vyhovující pro univerzitní nemocnice. 

Z hlediska využití pro univerzitní nemocnice mezi jejich nevýhody patří např. rigidnost 

zakládací listiny, relativní nezávislost na zřizovatelích, zákaz podnikání, bezvýhradný zákaz 

zastavení majetku a limity pro omezení nákladů souvisejících se správou. V případě využití 

některé ze stávajících právních forem by bylo naprosto nezbytné, aby v zákoně o 

univerzitních nemocnicích byla upravena celá řada odlišností oproti obecné úpravě, přičemž 

tyto odlišnosti by ve svém souhrnu vytvářely fakticky odlišný typ právnické osoby. Tím se 

ovšem ztrácí smysl využití některé ze stávajících forem právnických osob. 

 

Závěr 

 

Z hlediska platné právní úpravy tedy není možné pro vytvoření univerzitních 

nemocnic využít ani ze stávajících forem právnických osob, ledaže by zákon o univerzitních 

nemocnicích upravoval podstatné odlišnosti oproti obecné úpravě v příslušném zákoně [např. 

zákon č. 227/1997 Sb., nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech)]. 

 

2.3 Vytvoření nové formy právnické osoby 

 

Třetí variantou je vytvoření právnické osoby nového druhu – univerzitní nemocnice.  

 

Popis 

 

Univerzitní nemocnice by měla splňovat tyto požadavky 

 

 nejedná se o sdružení osob, ale o účelové „sdružení“ majetku, 

 nebude vytvořena za účelem dosahování zisku, což však nevylučuje kladný 

výsledek hospodaření, 

 složení orgánů univerzitní nemocnice musí být ovlivněno převážně 

Ministerstvem zdravotnictví a vysokými školami, 

 evidence univerzitních nemocnic ve veřejném seznamu (rejstřík univerzitních 

nemocnic), 

 stát neručí za závazky univerzitní nemocnice, 

 hlavní činností univerzitní nemocnice bude poskytování zdravotních služeb, 

spolupráce na praktické výuce zdravotnických pracovníků a na vědecké a 

výzkumné činnosti. 
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Orgány univerzitní nemocnice budou ředitel, který je statutárním orgánem, správní 

rada a vědecká rada. Správní rada bude složena z členů jmenovaných ministrem zdravotnictví, 

vysokou školou a krajem. 

 

Rejstřík univerzitních nemocnic bude veřejným seznamem a jeho součástí bude sbírka 

listin. 

 

Zákon bude obsahovat zvláštní pravidla pro ochranu majetku univerzitní nemocnice, 

tzn. že některé majetkoprávní úkony budou zcela zakázány (např. zřízení zástavního práva) a 

další majetkoprávní úkony budou vyžadovat předchozí souhlas správní rady. 

 

Zákon rozliší hlavní (poskytování zdravotních služeb, uskutečňování související 

výzkumné nebo vývojové činnosti a spolupráce s vysokou školou při uskutečňování výuky v 

akreditovaném studijním programu nebo studijním oboru v oblasti všeobecného lékařství, 

popřípadě i zubního lékařství nebo farmacie nebo v jiném akreditovaném studijním programu 

nebo studijním oboru zdravotnického zaměření a při specializačním a celoživotním 

vzdělávání zdravotnických pracovníků podle zvláštních právních předpisů), další (činnost 

podle zvláštního zákona prováděná na základě požadavků příslušných organizačních složek 

státu nebo územních samosprávných celků ve veřejném zájmu a podporovaná z veřejných 

prostředků) a jinou činnost (činnost hospodářská prováděná za účelem dosažení zisku) 

univerzitní nemocnice. 

 

Pro případ platební neschopnosti bude možné poskytnutí návratné finanční výpomoci 

ze státního rozpočtu a zavedení nucené správy. 

 

Univerzitní nemocnice musí mít uzavřenu smlouvu s vysokou školou, která má 

akreditován studijní program nebo studijní obor v oblasti všeobecného lékařství. Studenti této 

vysoké školy budou v univerzitní nemocnici uskutečňovat praktickou výuku. Zákon upraví 

minimální požadavky na obsah smlouvy. 

 

Zákon upraví společná pracoviště univerzitní nemocnice a vysoké školy, kterými 

budou kliniky, ústavy a lékárny. 

 

Dalšími principy zákonné úpravy univerzitních nemocnic bude jejich neziskový 

charakter a numerus clausus (univerzitní nemocnice budou taxativně vyjmenovány v zákoně). 

 

Za nevyhovující je v současné době považován faktický stav pracovněprávních 

vztahů, kdy existuje značná oddělenost mezi pracovním poměrem určitého zaměstnance 

k fakultní nemocnici a pracovním poměrem stejného zaměstnance k vysoké škole. Cílem 

Ministerstva zdravotnictví je tuto oddělenost zmírnit, a to sdílením údajů o zaměstnancích. 

 

Realizaci této varianty pouhou novelizací zákona č. 372/2011 Sb. nelze považovat za 

vhodnou, neboť potřebný rozsah úpravy univerzitní nemocnice řádově přesahuje rozsah 

dosavadní úpravy fakultních nemocnic v zákoně č. 372/2011 Sb. a také ze systematického 

hlediska se nejedná o materii, která do zákona č. 372/2011 Sb. patří. Zákon č. 372/2011 Sb. 

upravuje zdravotní služby a podmínky jejich poskytování a s tím spojený výkon státní správy, 

druhy a formy zdravotní péče, práva a povinnosti pacientů a osob pacientům blízkých, 

poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotnických pracovníků, jiných odborných pracovníků a 

dalších osob v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, podmínky hodnocení kvality a 



12/15 

bezpečí zdravotních služeb, další činnosti související s poskytováním zdravotních služeb a 

zapracovává příslušné předpisy Evropské unie. 

 

Rizika 

 

Riziko této varianty spočívá v přechodu majetku státu na nestátní subjekt, tedy 

v provedeném odstátnění majetku. 

 

V případě, že univerzitní nemocnice nebude hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, 

neexistuje státní garance. 

 

Realizace třetí varianty klade zvýšené nároky na komplexní úpravu této právnické 

osoby a vztahů k lékařským fakultám. 

 

Není stanovena povinnost k převodu majetku ze strany vysokých škol. 

 

Závěr 

 

Tuto variantu doporučujeme a představuje jedinou reálnou alternativu k nulové 

variantě. Z hlediska stanovených cílů tato varianta umožňuje deetatizaci státního majetku, 

manažerské řízení, nové nastavení vztahů s vysokými školami, méně rigidní nakládání 

s majetkem univerzitní nemocnice, ukončení přímé vazby na státní rozpočet v podobě 

příspěvku ze státního rozpočtu, zavedení potřebného veřejného rejstříku. Varianta také 

umožní lepší motivaci zaměstnanců univerzitní nemocnice prostřednictvím aplikace 

ustanovení zákoníku práce o mzdě (opuštění platových tarifů). 

 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
 

Vzhledem k tomu, že již na základě znaků stávajících druhů právnických osob v platné 

právní úpravě je varianta 2 považována za nevyužitelnou, bylo provedeno hodnocení nákladů 

a přínosů u varianty 1 a varianty 3. 

 

3.1 Varianta 1 – příspěvková organizace  

 

Náklady 

 

S právní formou příspěvkové organizace jsou ve vztahu ke státnímu rozpočtu spojeny 

tyto náklady: 

- náklady na úhradu závazků fakultních nemocnic (ručení státu podle § 74 zákona č. 

218/2000 Sb.), 

- náklady spojené s dorovnáním zhoršeného hospodářského výsledku fakultních 

nemocnic z rozpočtu kapitoly státního rozpočtu Ministerstva zdravotnictví. 

 

Přínosy 

 

Vysoká kontrola státu nad majetkem, se kterým hospodaří fakultní nemocnice. 

 

3.2 Varianta 3 – právnická osoba sui generis  
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Varianta 3 předpokládá přijetí zákona o univerzitních nemocnicích jako osoby sui 

generis. 

 

Náklady 

 

S právní formou univerzitní nemocnice (osoba sui generis) jsou spojeny ve vztahu ke 

státnímu rozpočtu tyto náklady: 

- náklady spojené s přeměnou fakultních nemocnic na univerzitní nemocnice, 

- náklady spojené s další existencí univerzitních nemocnic (vedení rejstříku 

univerzitních nemocnic). 

 

Přínosy 

 

Tato varianta by měla zcela naplnit cíle stanovené touto regulací. Dojde k deetatizaci 

majetku, přímé odpovědnosti řídících osob, optimalizaci spolupráce s vysokými školami. 

Dojde k redukci administrativních a finančních nákladů na straně státu, neboť tento subjekt již 

nebude přímo řízen. Dojde ke snížení nákladů na státní rozpočet. 

 

3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

 

 Varianta 1 Varianta 3 

Náklady 

Administrativní a finanční náklady na straně 

nestátních subjektů 

* * 

Finanční náklady ze státního rozpočtu * ** 

   

Přínosy 

Odstátnění majetku * *** 

Manažerské řízení a odpovědnost řídících 

pracovníků 

* ** 

Pracovněprávní vztahy a odměňování  * ** 

Spolupráce s vysokými školami ** *** 

Veřejný rejstřík * *** 

Návaznost na nový občanský zákoník * ** 

Pozn.: s větším počtem hvězdiček je varianta hodnocena lépe 

 

S ohledem na výše uvedené je varianta 3 výhodnější, a proto ji doporučujeme. 

Varianta 3 přináší mimo jiné i optimální fungování univerzitní nemocnice jako plnoprávné 

právnické osoby s možností efektivního ekonomického fungování, s odměňováním 

zaměstnanců bez tabulkových omezení a mělo by dojít k celkovému zefektivnění poskytování 

zdravotních služeb. 

 

4. Návrh řešení 
 

4.1 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení  

 

Pořadí variant:  1. Varianta č. 3 

   2. Varianta č. 1 

   3. Varianta č. 2 
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Nejvhodnější varianta: varianta č. 3, přijetí zákona o univerzitních nemocnicích ve 

formě osoby sui generis. 

 

Varianta č. 3 nebude mít negativní dopad na státní rozpočet ani na rozpočty jiných 

subjektů. 

 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 
 

Orgán veřejné správy, který bude odpovědný za implementaci: Ministerstvo 

zdravotnictví 

 

Univerzitní nemocnice budou povinny podávat návrhy na zápis příslušných údajů do 

rejstříku univerzitních nemocnic a zákonem stanovené dokumenty zakládat do sbírky listin. 

 

Orgány veřejné správy, které budou hrát úlohu při implementaci a vynucování 

regulace: Ministerstvo zdravotnictví 

 

Mechanismy pro dodržování právního předpisu a sankce za porušení: zákonem budou 

vymezeny jiné správní delikty a přestupky, za jejichž spáchání budou ukládány pokuty. Jiným 

správním deliktem bude porušování povinnosti univerzitní nemocnice ve vztahu k rejstříku 

univerzitních nemocnic. Přestupkem, resp. jiným správním deliktem bude neoprávněné 

užívání vyhrazených označení třetími osobami (označení univerzitní nemocnice, univerzitní 

klinika, univerzitní ústav, univerzitní lékárna). 

 

6. Přezkum účinnosti regulace 
 

Přezkum účinnost regulace bude proveden po určitém čase po účinnosti zákona o 

univerzitních nemocnicích. 

 

7. Konzultace a zdroje dat 
 

Zdroje dat: Účetní závěrky jednotlivých fakultních nemocnic 

 

Konzultované osoby:  - dotčené subjekty – viz část 1.4 výše 

   - Česká lékařská společnost J. E. Purkyně 

   - Česká lékařská komora 

   - Česká lékárnická komora 

   - Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 

   - Ministerstvo práce a sociálních věcí 

   - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

   - Ministerstvo financí 

 

V rámci konzultací naprostá většina konzultovaných osob podpořila variantu 3. Vedle 

vysokých škol odmítla formu akciové společnosti např. Česká lékařská komora. Výhrady vůči 

vytvoření osoby sui generis mělo z počátku Ministerstvo financí, které po podrobnějším 

zdůvodnění nevhodnosti varianty 2 názor změnilo. 

 

S Ministerstvem práce a sociálních věcí byla konzultována otázka pracovněprávních 

vztahů, přičemž na základě zásadního stanoviska Ministerstva práce a sociálních věcí bylo 

upuštěno od záměru legislativně upravit zvláštní pracovněprávní vztah, který by vyhovoval 
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specifickým požadavkům na výkon práce v univerzitní nemocnici (výkon práce pro dva 

zaměstnavatele). 

 

 

8. Kontakt na zpracovatele RIA 
 

Ing. Pavel Kocourek 

Ministerstvo zdravotnictví 

Odbor hospodaření přímo řízených organizací 

tel: 224 972 685, e-mail: pavel.kocourek@mzcr.cz 

 

 

 

 

https://mail.hjf.cz/owa/redir.aspx?C=a7573335dbab4a3da541aa109669132a&URL=mailto%3apavel.kocourek%40mzcr.cz

