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A) Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru 
 

a) Zákony 

 

 Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů 

Právní předpis upravuje výkon státní kontroly v České republice. 

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

Tento právní předpis stanoví zejména, kdo je účetní jednotkou, povinnost účetní jednotky 

vést účetnictví a její rozsah, případy kdy účetní jednotky sestavují účetní závěrku a způsob 

oceňování jejich majetku a závazků. 

 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o 

vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 

Právní předpis zakotvuje účast fakultních nemocnic v procesu klinické a praktické výuky 

v oblasti lékařství a farmacie na vysokých školách. 

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

zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů 

Právní předpis mimo jiné upravuje finanční hospodaření organizačních složek státu a 

příspěvkových organizací zřízených organizačními složkami státu. 

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

vztazích, ve znění pozdějších předpisů 

Právní předpis upravuje mimo jiné způsoby a podmínky hospodaření s majetkem státu, 

vystupování státu v právních vztazích, jakož i postavení, zřizování a zánik organizačních 

složek státu a postavení Ministerstva zdravotnictví jako zřizovatele fakultních nemocnic. 

 Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 

(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů 

Právní předpis vymezuje předmět, hlavní cíle a rozsah finanční kontroly. 

 Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z 

veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře 

výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů 

Právní předpis upravuje zejména způsoby a podmínky podpory výzkumu a vývoje 

z veřejných prostředků, práva k výsledkům a jejich využití a orgány výzkumu a vývoje. 

 Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a 

specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a 

farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů 

Právní předpis upravuje podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu 

zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a specializační a celoživotní 

vzdělávání těchto zdravotnických pracovníků.  

 Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu 

nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním 

zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských 

zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů 

Právní předpis upravuje podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu 

zdravotnického povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče 

zdravotnickými pracovníky a jinými odbornými pracovníky a vzdělávání těchto 

pracovníků, s výjimkou lékařů, zubních lékařů a farmaceutů.  

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

zdravotních službách) 

Právní předpis upravuje zejména zdravotní služby a podmínky jejich poskytování, 

podmínky hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb a další činnosti související 
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s poskytováním zdravotních služeb. Úprava fakultních nemocnic v tomto zákoně 

nahradila dřívější úpravu 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, která byla tímto zákonem zrušena. 

 Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách 

Tento zákon upravuje zejména poskytování specifických zdravotních služeb a s tím 

spojený výkon státní správy, práva a povinnosti pacientů a poskytovatelů zdravotních 

služeb (dále jen „poskytovatel“) a práva a povinnosti dalších právnických a fyzických 

osob v souvislosti s poskytováním specifických zdravotních služeb. 

 

b) Prováděcí právní předpisy 

 

 Vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s 

majetkem státu, ve znění vyhlášky č. 569/2006 Sb. 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 219/2000 Sb.  

 Vyhláška č. 187/2009 Sb., o minimálních požadavcích na studijní programy všeobecné 

lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program všeobecné praktické lékařství 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 95/2004 Sb. Vyhláška upravuje minimální 

požadavky na studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství a farmacie k získání 

odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a vzdělávací program v oboru 

všeobecné praktické lékařství k získání specializované způsobilosti k výkonu 

zdravotnického povolání. 

 Nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního 

vývoje a inovací 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje 

z veřejných prostředků. 

 Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění 

vyhlášky č. 435/2010 Sb. 

Vyhláška stanoví rozsah a způsob sestavování účetní závěrky, uspořádání, označování a 

obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv v účetní 

závěrce, včetně uspořádání, označování a obsahového vymezení podrozvahových účtů, 

uspořádání, označování a obsahové vymezení nákladů, výnosů a výsledků hospodaření v 

účetní závěrce, uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v 

příloze v účetní závěrce, včetně informací o nakládání s prostředky státního rozpočtu a 

rozpočtů územních samosprávných celků, uspořádání a obsahové vymezení přehledu o 

peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu, směrnou účtovou osnovu, 

účetní metody, zejména způsoby oceňování a jejich použití včetně oceňování souboru 

majetku, postupy tvorby a použití opravných položek, postupy odpisování, postupy tvorby 

a použití rezerv a závazný vzor částí účetní závěrky. 

 Vyhláška č. …/… Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče 

Vyhláška je prováděcím právním předpisem k zákonu o zdravotních službách a upravuje 

hodnotící standardy a ukazatele kvality a bezpečí, včetně požadavků na personální 

zabezpečení.  

 Vyhláška č. …/… Sb., kterou se stanoví pravidla a postupy při lékařském ozáření 

Vyhláška je prováděcím právním předpisem k  zákonu o specifických zdravotních 

službách.  

 



5/26 

c) Předpisy Evropské unie 

 

 Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01) 

 Nařízení komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 

88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem 

(obecné nařízení o blokových výjimkách) 

 

B) Zhodnocení stávající právní úpravy 
 

Fakultní nemocnice jsou dnes upraveny zejména v zákoně 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 poskytují zdravotní služby a umožňují klinickou a praktickou 

výukou v oblasti lékařství, farmacie a ošetřovatelství. Fakultní nemocnice uskutečňují 

související výzkumnou nebo vývojovou činnost (§ 93 zákona o vysokých školách, § 111 

zákona o zdravotních službách). Fakultní nemocnice by proto měly představovat 

poskytovatele zdravotních služeb poskytující zdravotní služby a provádějící výzkumnou 

činnost na nejvyšší úrovni. Stávající právní úprava však nevytváří optimální podmínky pro 

spolupráci fakultní nemocnice a příslušné lékařské fakulty, čímž nedochází k využití 

potenciálu propojení poskytování zdravotních služeb a uskutečňování vzdělávání. 

 

Fakultní nemocnice jsou státními příspěvkovými organizacemi ve smyslu zákona č. 

219/2000 Sb. a jejich zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví. Fakultní nemocnice 

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

majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. 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. Většinu 

finančních zdrojů, se kterými fakultní nemocnice hospodaří, tvoří úhrady za poskytovanou 

zdravotní péči ze systému veřejného zdravotního pojištění, prostřednictvím zdravotních 

pojišťoven. Cílem věcného záměru je proto nahradit v případě fakultních nemocnic formu 

příspěvkové organizace novou právní formou. Tento nový druh právnické osoby je částečně 

podobný „ústavu“ v novém občanském zákoníku.  

 

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

rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), 

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

rozpočtu nebo stanovení odvodu do státního rozpočtu sestaven jako vyrovnaný.  

 

Lékařské fakulty jsou součástí veřejné vysoké školy ve smyslu § 22 odst. 1 písm. a) 

zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o 
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vysokých školách) a nejsou oproti fakultní nemocnici samostatnými právnickými osobami. 

V právních vztazích proto vystupuje jako subjekt příslušná veřejná vysoká škola. 

 

Financování fakultních nemocnic je v současné době nesystematické. Do fakultní 

nemocnice přicházejí finanční prostředky z následujících zdrojů: úhrady od zdravotních 

pojišťoven za poskytnutou zdravotní péči, účelové a institucionální finanční prostředky 

k financování vědecké činnosti a výzkumu, investiční dotace ze státního rozpočtu, prostředky 

z fondů Evropské unie, dotace na rezidenční místa, příspěvek Ministerstva zdravotnictví na 

vybrané činnosti a příjmy z vlastní hospodářské činnosti.  

 

Oddělené právní postavení vysoké školy a fakultní nemocnice ve spojení 

s hospodařením fakultní nemocnice s majetkem státu znesnadňuje dispozice s tímto majetkem 

při realizaci vzdělávací činnosti lékařské fakulty ve fakultní nemocnici. Uskutečňování výuky 

ve fakultních nemocnicích vyžaduje, aby akademičtí pracovníci vysoké školy mohli využívat 

prostory fakultní nemocnice v souvislosti s přednáškovou činností a další výukou.  

 

Z výše uvedeného vyplývají tyto základní nedostatky stávající právní úpravy: 

 

 překonaná právní forma příspěvkových organizací a s tím související dosud 

nedořešené právní postavení fakultních nemocnic, 

 vzájemné vztahy fakultní nemocnice a příslušné lékařské fakulty. 

 

Návrh věcného záměru zákona se proto zaměřuje na přeměnu fakultních nemocnic, 

které jsou příspěvkovými organizacemi zřízenými Ministerstvem zdravotnictví, na univerzitní 

nemocnice s novou právní formou a vytvoření lepších podmínek pro spolupráci univerzitní 

nemocnice a vysoké školy a tím také pro zlepšení poskytování zdravotních služeb, 

uskutečňování výuky, vědy a výzkumu. 

 

Právní řád České republiky upravuje mnoho právních forem právnických osob, a to 

např. obchodní společnosti, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, zájmová 

sdružení právnických osob, nicméně ani jedna z nich nebyla shledána plně vyhovující pro 

univerzitní nemocnice. 

 

Výhodou obchodních společností je jejich podrobná úprava v obchodním zákoníku a 

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

zaměřena na podnikatele, tj. osoby, vykonávající samostatně vlastním jménem a na vlastní 

odpovědnost soustavnou činnost za účelem dosažení zisku. Hlavním účelem univerzitních 

nemocnic nemůže být dosahování zisku. Pokud by dosahování zisku bylo hlavním cílem 

univerzitní nemocnice, mohly by být ohroženy výuka, věda a výzkum v univerzitní 

nemocnici. Vysoké školy považují právní formu akciové společnosti za nepřijatelnou. 

 

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. Právní úprava nadací je velmi stručná a základní principy nadačního 

rejstříku jsou převzaty z právní úpravy obchodního rejstříku. 

 

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

právní úprava je obdobná právní úpravě nadací. Základním rozdílem oproti nadaci je, že 
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nerozlišuje nadační jmění a ostatní majetek, a proto používá k dosahování účelu, pro který byl 

zřízen, všechen svůj majetek. 

 

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

prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů. 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. Z8kon č. 

248/1995 Sb. bude dne 1. 1. 2014 zrušen novým občanským zákoníkem. 

 

Zájmová sdružení právnických osob jsou upravena v občanském zákoníku pouze 

v několika ustanoveních a představují právnické osoby korporativního typu s otevřeným 

členstvím. Členem zájmového sdružení právnických osob může být pouze právnická osoba. 

 

Ze stávajících forem právnických osob nejvíce vyhovuje požadavkům na univerzitní 

nemocnici obecně prospěšná společnost, resp. ústav podle nového občanského zákoníku. Ani 

tyto formy však nevyhovují požadavkům zcela, a proto by bylo nutné zákonem o 

univerzitních nemocnicích upravit řadu zásadních odlišností od obecné právní úpravy. 

 

Z uvedených důvodů je nejvhodnější vytvořit nový druh právnické osoby – univerzitní 

nemocnici. 

 

Podrobnější zhodnocení jednotlivých variant je obsaženo v závěrečné zprávě RIA. 

 

C) Návrh věcného řešení 
 

a) Úvodní ustanovení 

 

Předkládaný návrh věcného záměru zákona vychází z úpravy ústavu jako zvláštní 

formy právnické osoby v novém občanském zákoníku a vymezuje univerzitní nemocnici jako 

osobu sui generis. Některé znaky univerzitní nemocnice jsou shodné se znaky ústavu.  

 

Dále navržená úprava reflektuje nový zákon o zdravotních službách a podmínkách 

jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), a to zejména obsahové změny oproti 

zrušené 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. Jedná se např. o společná 

pracoviště nemocnice a lékařské fakulty a základní požadavky na obsah smlouvy uzavírané 

mezi nemocnicí a vysokou školou. 

 

Univerzitní nemocnice budou současně poskytovat zdravotní služby, a to včetně 

poskytování vysoce specializované zdravotní péče, uskutečňovat a podílet se na výzkumné a 

vývojové činnosti a podílet se na vzdělávání zdravotnických pracovníků. Z těchto důvodů 

budou univerzitní nemocnice představovat základní prvky sítě zdravotnických zařízení 

v České republice, tedy budou součástí páteřní sítě poskytovatelů zdravotních služeb v České 

republice. Univerzitní nemocnice budou vědeckovýzkumnými institucemi. 

 



8/26 

b) Základní principy navrhovaného řešení 

 

 Omezený počet univerzitních nemocnic, jejich taxativní výčet a přímá vazba na lékařskou 

fakultu – univerzitní nemocnice budou taxativně uvedeny v zákoně. Ke vzniku nové 

univerzitní nemocnice bude nutné přijetí novely zákona. Pouhým soukromoprávním nebo 

veřejnoprávním úkonem nebude možné univerzitní nemocnici zřídit. Přímá vazba 

univerzitní nemocnice na lékařskou fakultu (šířeji vysokou školu) se projeví v řadě 

skutečností, jako např. jmenování členů správní rady vysokou školou, povinné uzavření 

smlouvy s vysokou školou, zápis tzv. určené lékařské fakulty do rejstříku univerzitních 

nemocnic u příslušné univerzitní nemocnice, povinnost umožnit praktickou výuku 

studentů určené lékařské fakulty v univerzitní nemocnici, jmenování členů vědecké rady 

univerzitní nemocnice děkanem lékařské fakulty, pravomoci svěřené rektorovi vysoké 

školy. 

 Právní forma sui generis - zákonem bude vytvořena nová forma právnické osoby, kterou 

bude univerzitní nemocnice. Tato právní forma bude mít povahu veřejnoprávní korporace 

s majetkovým substrátem (účelové sdružení majetku). Nebude se jednat o sdružení osob. 

Některé znaky univerzitní nemocnice budou podobné znakům ústavu ve smyslu nového 

občanského zákoníku. Zásadní význam, který se bude projevovat v celém zákoně, bude 

mít naplnění hlavní činnosti univerzitní nemocnice. 

 Neziskový charakter - účelem univerzitních nemocnic nebude dosahování zisku, nýbrž 

naplnění hlavní činnosti, tj. současně poskytování zdravotních služeb, uskutečňování a 

podílení se na výzkumné a vývojové činnosti a podílení se na výuce ve 

zdravotnických  oborech. Nezisková povaha univerzitní nemocnice dále neznamená, že je 

zakázáno, aby dosahovala zisku, nýbrž znamená, že dosahování zisku není jejím hlavním 

účelem (její hlavní činností). Pokud je ovšem zisku dosaženo, zůstává takový zisk 

univerzitní nemocnici pro její vlastní potřeby a nebude převáděn vysokým školám nebo 

státu. 

 Spolupráce Ministerstva zdravotnictví, vysoké školy a kraje na řízení univerzitní 

nemocnice – tento princip má spojitost s principem přímé vazby univerzitní nemocnice na 

lékařskou fakultu. Spolupráce Ministerstva zdravotnictví, vysoké školy a kraje se bude 

uskutečňovat zejména na úrovni hlavního orgánu univerzitní nemocnice, kterým bude 

správní rada. Vzhledem k tomu, že správní rada bude rozhodovat o koncepci rozvoje 

univerzitní nemocnice, přijímat důležité vnitřní předpisy, udělovat souhlas k významným 

majetkoprávním dispozicím a rozhodovat o řadě dalších skutečností, bude se spolupráce 

Ministerstva zdravotnictví, vysoké školy a kraje uskutečňovat ve všech důležitých 

aspektech chodu univerzitní nemocnice. Složení správní rady bude zaručovat, že u 

důležitých rozhodnutí bude nutný souhlas osob jmenovaných vysokou školou a ministrem 

zdravotnictví.  

 Zavedení rejstříku univerzitních nemocnic – rejstřík univerzitních nemocnic bude 

veřejným seznamem, do kterého se budou zapisovat zákonem stanovené údaje o 

univerzitních nemocnicích. Rejstřík povede Ministerstvo zdravotnictví. U současných 

fakultních nemocnic podobný rejstřík neexistuje, což oslabuje právní jistotu třetích osob. 

 Zrušení univerzitní nemocnice pouze přijetím novely zákona – tento princip doplňuje 

princip omezeného počtu univerzitních nemocnic. Stejně, jako bude nutné přijetí 

zvláštního zákona ke vzniku nové univerzitní nemocnice, bude nutné přijetí nového 

zákona také ke zrušení univerzitní nemocnice. 
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c) Definice základních pojmů 

Univerzitní nemocnicí se rozumí poskytovatel zdravotních služeb podle zvláštního 

právního předpisu, který je zapsán v rejstříku univerzitních nemocnic. Univerzitní nemocnice 

je právnickou osobou. 

 

Hlavní činností univerzitní nemocnice se rozumí poskytování zdravotních služeb, 

včetně poskytování vysoce specializované zdravotní péče, 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 

nebo v jiném akreditovaném studijním programu nebo studijním oboru zdravotnického 

zaměření, při uskutečňování výzkumné nebo vývojové činnosti a při specializačním a 

celoživotním vzdělávání zdravotnických pracovníků podle zvláštních právních předpisů a 

dalších pracovníků ve zdravotnictví. Uskutečňování hlavní činnosti bude představovat výkon 

služeb obecného hospodářského zájmu z hlediska poskytování veřejné podpory ve smyslu 

Smlouvy o fungování Evropské unie. 

 

d) Rejstřík univerzitních nemocnic 

 

Rejstřík univerzitních nemocnic (dále jen „rejstřík“) je veřejný seznam, do kterého se 

zapisují zákonem stanovené údaje o univerzitních nemocnicích. Rejstřík vede Ministerstvo 

zdravotnictví. Na jednání v důvěře v zápis do rejstříku, možnost uplatnění námitek, 

zveřejňování údajů a obsahu listin, účinky tohoto zveřejnění a důsledky nesouladu mezi 

zapsanými a zveřejněnými údaji nebo uloženými a zveřejněnými listinami platí obdobně 

ustanovení zvláštního právního předpisu upravujícího obchodní rejstřík. 

 

Do rejstříku se zapíší 

 

a)  název, sídlo a identifikační číslo univerzitní nemocnice, 

b)  název, identifikační číslo a sídlo vysoké školy, se kterou má univerzitní 

nemocnice uzavřenou smlouvu o spolupráci (dále jen „vysoká škola“), den 

uzavření smlouvy o spolupráci s vysokou školou (dále jen „smlouva o 

spolupráci“) a lékařská fakulta určená ve smlouvě o spolupráci (dále jen „lékařská 

fakulta“), 

c)  jméno, popřípadě jména, příjmení ředitele, příp. osoby pověřené správní radou 

řízením univerzitní nemocnice, a místo jeho (jejího) trvalého pobytu na území 

České republiky, nebo bydliště v cizině a místo pobytu na území České republiky, 

den zahájení a ukončení výkonu funkce ředitele nebo osoby pověřené správní 

radou řízením univerzitní nemocnice, 

d)  jméno, popřípadě jména, příjmení členů správní rady a místo jejich trvalého 

pobytu na území České republiky, nebo bydliště v cizině a místo pobytu na území 

České republiky, den zahájení a ukončení členství ve správní radě, 

e) jméno, popřípadě jména, příjmení členů vědecké rady a místo jejich trvalého 

pobytu na území České republiky, nebo bydliště v cizině a místo pobytu na území 

České republiky, den zahájení a ukončení členství ve vědecké radě, 

f)  předmět činnosti, 

g)  zavedení nucené správy a jméno, příjmení a bydliště správce, 

h) zahájení insolvenčního řízení, omezení práva dlužníka nakládat s majetkovou 

podstatou na základě rozhodnutí insolvenčního soudu, prohlášení konkursu, 

jméno a bydliště nebo firma a sídlo insolvenčního správce, povolení reorganizace 
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a schválení reorganizačního plánu, rozhodnutí soudu o nařízení výkonu 

rozhodnutí proti univerzitní nemocnici, rozhodnutí soudu o zastavení výkonu 

tohoto rozhodnutí, usnesení o nařízení exekuce proti univerzitní nemocnici, 

rozhodnutí o zastavení exekuce nebo sdělení, že exekuce skončila jinak než 

zastavením, 

i) změna nebo výmaz zapsaných skutečností, 

j) další skutečnosti, stanoví-li tak zákon. 

 

Návrh na zápis do rejstříku podává univerzitní nemocnice. Zápisem se rozumí také 

zápis změn a výmaz dosud zapsaných skutečností. V zápisu se uvede také, ke kterému dni 

byla příslušná skutečnost do obchodního rejstříku zapsána. 

 

Návrh na zápis musí být doložen listinnými doklady prokazujícími skutečnosti, které 

mají být do rejstříku zapsány, a listinami, které se zakládají do sbírky listin. 

 

Při řízení o zápisu do rejstříku se postupuje podle správního řádu, nestanoví-li tento 

zákon jinak. 

 

Ministerstvo zdravotnictví rozhodne o návrhu na zápis a bez zbytečného odkladu 

provede zápis do rejstříku. 

  

Ministerstvo zdravotnictví zamítne návrh na zápis, nejsou-li splněny podmínky 

stanovené zákonem. 

 

Po zápisu změny statutu univerzitní nemocnice bez zbytečného odkladu vyhotoví 

úplné znění statutu a založí je do sbírky listin. 

 

Součástí rejstříku je sbírka listin obsahující 

 

a) statut, jeho změny a jeho úplné znění, 

b) výroční zprávy, 

c) účetní závěrky a zprávy auditora o jejich ověření, 

d) doklad o jmenování, volbě, odvolání nebo o jiném způsobu ukončení výkonu 

funkce ředitele, člena správní rady, člena vědecké rady, 

e) podpisový vzor ředitele, 

f) smlouvu o spolupráci a její změny, 

g) další listiny, o kterých tak stanoví tento zákon. 

 

Ministerstvo zdravotnictví vede pro každou zapsanou univerzitní nemocnici ve sbírce 

listin zvláštní složku. 

 

Jestliže ve sbírce listin není uložena některá z listin stanovených zákonem, 

Ministerstvo zdravotnictví, jakmile tuto skutečnost zjistí, poznamená to ve sbírce listin a 

vyzve univerzitní nemocnici, aby mu listinu určenou k založení do sbírky listin bez 

zbytečného odkladu předala. 

 

Není-li listina, která má být uložena do sbírky listin, vyhotovena v českém jazyce, 

může si Ministerstvo zdravotnictví vyžádat od navrhovatele překlad této listiny do českého 

jazyka provedený tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Pravost podpisu 

a otisku razítka na originálech předkládaných dokladů, které byly vydány v zahraničí, musí 
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být ověřena. Požadavek na provedení překladu tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a 

tlumočníků a požadavek na ověření pravosti podpisu a otisku razítka se nevztahuje na státní 

příslušníky členského státu Evropské unie nebo právnickou osobou se sídlem, úřední správou 

nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie, nejsou-li 

pochybnosti o správnosti překladu, popřípadě o pravosti podpisu nebo razítka. 

 

Povinnosti týkající se rejstříku je osoba oprávněná k podání návrhu na zápis, změny 

nebo výmazu zapsaných skutečností povinna splnit bez zbytečného odkladu poté, co rozhodná 

skutečnost nastala. Rozhodnutí soudu, která se zakládají do sbírky listin, předá Ministerstvu 

zdravotnictví k založení do sbírky listin bez zbytečného odkladu ode dne nabytí právní moci 

rozhodnutí soud. 

 

Zápis změn nebo výmaz dosud zapsaných skutečností oznámí Ministerstvo 

zdravotnictví příslušnému finančnímu úřadu, orgánu vykonávajícímu státní statistickou 

službu a orgánu, který vydal živnostenské oprávnění nebo jiné podnikatelské oprávnění, 

nejpozději do 1 týdne ode dne zápisu. 

 

Údaje rejstříku včetně sbírky listin jsou veřejně přístupné v listinné a elektronické 

podobě, a to i prostřednictvím veřejné informační sítě, zejména na Portálu veřejné správy. 

Každý má právo do rejstříku nahlížet, pořizovat kopie nebo výpisy. Ministerstvo 

zdravotnictví vydá na požádání úředně ověřený úplný nebo částečný opis zápisu nebo listiny 

uložené ve sbírce listin, výpis nebo potvrzení o určitém zápisu nebo o tom, že v rejstříku tento 

zápis není. 

 

e) Orgány univerzitní nemocnice 

 

Orgány univerzitní nemocnice jsou 

 

a) ředitel, 

b) správní rada,  

c) vědecká rada. 

 

Orgány univerzitní nemocnice musí být ustanoveny do 6 měsíců ode dne vzniku 

univerzitní nemocnice. Do ustavení orgánů univerzitní nemocnice vykonává jejich práva a 

povinnosti osoba pověřená Ministerstvem zdravotnictví. 

 

Náklady na činnost orgánů univerzitní nemocnice, náklady spojené s výkonem funkce 

v těchto orgánech, odměna ředitele a odměny členům dalších orgánů univerzitní nemocnice se 

hradí z prostředků univerzitní nemocnice. 

 

Správní rada a vědecká rada jsou schopny usnášení, je-li přítomna nadpoloviční 

většina jejich členů. Nevyžaduje-li zákon nebo statut univerzitní nemocnice vyšší počet hlasů, 

je k rozhodnutí třeba souhlasu prosté většiny přítomných. Ostatní záležitosti upraví jednací 

řád správní rady a jednací řád vědecké rady. 

 

Členové orgánů včetně ředitele jsou povinni zachovat mlčenlivost o skutečnostech, se 

kterými přijdou do styku v souvislosti s výkonem funkce člena orgánu univerzitní nemocnice, 

stanovenou zvláštními právními předpisy; tím nejsou dotčeny povinnosti stanovené 

zvláštními právními předpisy vůči orgánům činným v trestním řízení, soudům a jiným 
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orgánům veřejné moci. Porušení této povinnosti může být důvodem k odvolání z funkce člena 

orgánu univerzitní nemocnice. 

 

Členové orgánů včetně ředitele dbají na zachovávání účelu, pro který byla univerzitní 

nemocnice zřízena, na uplatnění veřejného zájmu v její činnosti a na její řádné hospodaření. 

 

Výkon funkce orgánu univerzitního nemocnice nebo jeho člena je osobní povahy. 

 

Ředitelem nebo členem správní rady nemůže být ten, kdo vykonával kteroukoli ze 

srovnatelných funkcí v právnické osobě, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs. Totéž platí, 

byl-li insolvenční návrh podaný proti takové právnické osobě zamítnut pro nedostatek 

majetku. 

 

(i) Ředitel 

 

Ředitel 

 

a) je statutárním orgánem univerzitní nemocnice, 

b) rozhoduje ve všech věcech univerzitní nemocnice, pokud nejsou zákonem svěřeny 

do působnosti správní rady nebo vědecké rady, 

c) zabezpečuje řádné vedení účetnictví, 

d) předkládá správní radě po ověření účetní závěrky auditorem návrh výroční 

zprávy, 

e) předkládá správní radě návrh rozpočtu a návrhy, které se týkají rozpočtu 

univerzitní nemocnice a jeho změn, a návrhy vnitřních předpisů univerzitní 

nemocnice určených statutem a jejich změn, 

f) předkládá správní radě návrhy na změny statutu, 

g) předkládá správní radě návrhy právních úkonů, k nimž se vyžaduje předchozí 

souhlas správní rady. 

 

Ředitele jmenuje správní rada na základě výběrového řízení.  

 

Správní rada může ředitele odvolat, pokud  

 

a) zvlášť hrubým způsobem poruší povinnost vyplývající z výkonu jeho funkce, 

b) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, 

c) nemůže z důvodů na své straně vykonávat svou funkci po dobu delší šesti měsíců.  

 

V případě, že ředitel přestane splňovat podmínky pro výkon funkce stanovené 

zákonem, správní rada jej odvolá na svém nejbližším zasedání. 

 

Není-li ředitel jmenován do 6 měsíců od uvolnění této funkce, vykonává jeho 

působnost do jmenování nového ředitele v nezbytně nutném rozsahu statutární zástupce 

ředitele nebo, není-li takového zástupce, osoba pověřená správní radou řízením univerzitní 

nemocnice. 

 

Ředitel po dohodě s děkanem lékařské fakulty vysoké školy jmenuje a odvolává 

přednostu univerzitní kliniky a přednostu univerzitního ústavu. Nedojde-li ke jmenování nebo 

odvolání přednosty podle věty předchozí, jmenuje nebo odvolává přednostu správní rada. 

Dále viz část o společných pracovištích. 
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Ředitel jmenuje a odvolává přednostu univerzitní lékárny. Nedojde-li ke jmenování 

nebo odvolání přednosty podle věty předchozí, jmenuje nebo odvolává přednostu správní 

rada. Dále viz část o společných pracovištích. 

 

Ředitelem může být pouze fyzická osoba,  

 

a) která je způsobilá k právním úkonům, 

b) která má ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, 

c) která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin, jehož skutková podstata 

souvisí s předmětem činnosti univerzitní nemocnice, nebo pro trestný čin 

hospodářský nebo trestný čin proti majetku, 

d) které nebyla v posledních třech letech uložena sankce podle zvláštních právních 

předpisů upravujících výkon odborné činnosti související s předmětem činnosti 

univerzitní nemocnice. 

 

Splnění podmínky podle písm. b) prokazuje uchazeč o funkci ředitele předložením 

vysokoškolského diplomu. Splnění podmínky podle písm. c) prokazuje výpisem z evidence 

Rejstříku trestů ne starším 3 měsíců; není-li uchazeč o funkci ředitele státním občanem České 

republiky, prokazuje splnění této podmínky čestným prohlášením. Splnění podmínky podle 

písm. d) prokazuje uchazeč o funkci ředitele čestným prohlášením. 

 

Ředitel nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob 

provozujících podnikatelskou činnost a nesmí se podílet na podnikání právnických osob 

působících v oblasti, která je předmětem činnosti univerzitní nemocnice, ledaže s tím správní 

rada vysloví souhlas. Uvedené omezení se nevztahuje na správu vlastního majetku a na 

činnost vykonávanou pro vysoké školy. 

 

Jinou výdělečnou činnost může ředitel vykonávat podle zákoníku práce s předchozím 

písemným souhlasem správní rady. 

 

Délka funkčního období ředitele je 5 let. Tatáž osoba může být jmenována ředitelem 

opakovaně, bez omezení počtu funkčních období. Ředitel nevykonává tuto funkci v 

pracovním poměru. 

 

Ředitel je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat 

mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by 

mohlo univerzitní nemocnici způsobit škodu. Je-li sporné, zda ředitel jednal s péčí řádného 

hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře, ředitel. Ředitel, 

který způsobil univerzitní nemocnici porušením právních povinností při výkonu své funkce 

škodu, odpovídá za tuto škodu v plném rozsahu. Smlouva mezi univerzitní nemocnicí a 

ředitelem nebo ustanovení statutu vylučující nebo omezující odpovědnost ředitele za škodu 

jsou neplatné. 

 

Ředitel jmenuje a odvolává po dohodě s děkanem lékařské fakulty vysoké školy 

náměstka pro akademické činnosti. Nedojde-li ke jmenování nebo odvolání náměstka pro 

akademické činnosti podle věty předchozí, jmenuje nebo odvolává náměstka pro akademické 

činnosti správní rada. 
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(ii) Správní rada 

 

Správní rada má 9 členů. [•] jmenuje ministr zdravotnictví, [•] jmenuje rektor vysoké 

školy po projednání s děkanem příslušné lékařské fakulty, a [•] jmenuje kraj, na jehož území 

má univerzitní nemocnice sídlo. Počty členů správní rady jmenované ministrem zdravotnictví, 

rektorem vysoké školy a krajem budou uvedeny v návrhu zákona (paragrafované znění). 

 

Stejné osoby odvolávají jimi jmenovaného člena správní rady, pokud 

 

a) zvlášť hrubým způsobem poruší povinnost vyplývající z výkonu funkce člena 

správní rady, 

b) přestane splňovat podmínky pro členství ve správní radě, 

c) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, 

d) nemůže z důvodů na své straně vykonávat svou funkci po dobu delší šesti měsíců. 

 

Nejvýše 2 členové správní rady mohou být zaměstnanci univerzitní nemocnice. 

Ministr zdravotnictví je oprávněn jmenovat jednoho člena správní rady, který je 

zaměstnancem univerzitní nemocnice. Rektor vysoké školy je oprávněn jmenovat jednoho 

člena správní rady, který je zaměstnancem univerzitní nemocnice. Za člena správní rady 

nemůže být jmenován zaměstnanec univerzitní nemocnice, pokud jsou již členy správní rady 

2 zaměstnanci univerzitní nemocnice. Členství ve správní radě zaniká osobě, která se stane 

zaměstnancem univerzitní nemocnice, jestliže jsou ke dni vzniku jejího pracovního poměru 2 

jiní členové správní rady zaměstnanci univerzitní nemocnice. 

 

Správní rada ze svých členů volí svého předsedu a místopředsedu, který zastupuje 

předsedu v době jeho nepřítomnosti. 

 

Správní rada 

 

a) na návrh ředitele stanovuje směry činnosti univerzitní nemocnice a rozhoduje o 

koncepci jejího rozvoje, 

b) na návrh ředitele schvaluje rozpočet univerzitní nemocnice a jeho změny a 

střednědobý výhled jejího financování, 

c) vykonává dohled nad hospodařením a nakládáním s majetkem univerzitní 

nemocnice a vydává na návrh ředitele předchozí písemný souhlas k právním 

úkonům, kterými univerzitní nemocnice hodlá 

1. nabýt nebo převést nemovitý majetek, 

2. převést movitý majetek, jehož hodnota je vyšší než 10 000 000 Kč, 

3. zřídit věcné právo k majetku univerzitní nemocnice, 

4. založit jinou právnickou osobu, 

5. nabýt účast v existující právnické osobě, 

6. vložit majetek do jiné právnické osoby, 

7. sjednat či měnit nájemní smlouvu o nájmu nemovitosti, o ploše větší než 300 

m
2
, nebo movitého majetku v hodnotě vyšší než 10 000 000 Kč; to neplatí, 

jedná-li se o nájem na dobu kratší než 3 měsíce, 

9. bezúplatně převést movitou věc o hodnotě vyšší než 100 000 Kč, 

10. prominout dluh vyšší než 100 000 Kč, 

11. uzavřít smlouvu o úvěru nebo půjčce v hodnotě vyšší než 10 000 000 Kč, 

12. uzavřít smlouvu, jejímž předmětem je plnění přesahující 30 000 000 Kč, 
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d) vykonává dohled nad činností univerzitní nemocnice; za tím účelem jsou její 

členové na základě rozhodnutí správní rady oprávněni kdykoliv nahlížet do 

účetních dokladů a dalších dokumentů univerzitní nemocnice, vyžadovat potřebná 

vysvětlení a zjišťovat skutečný stav; tím nejsou dotčeny povinnosti stanovené 

zvláštními právními předpisy, 

e) schvaluje statut univerzitní nemocnice, 

f) na návrh ředitele schvaluje vnitřní předpisy univerzitní nemocnice určené 

statutem, 

g) na návrh ředitele schvaluje výroční zprávu a účetní závěrku a rozhoduje o 

rozdělení zisku nebo úhradě ztráty, 

h) jmenuje a odvolává ředitele a stanoví mu odměnu, 

i) na návrh ředitele uděluje souhlas k uzavření smlouvy o spolupráci, 

j) na návrh ředitele předložený po dohodě s děkanem lékařské fakulty zřizuje, mění 

a ruší společná pracoviště univerzitní nemocnice a lékařské fakulty, 

k) na návrh ředitele zřizuje, mění a zrušuje další odborná pracoviště univerzitní 

nemocnice, 

l) na návrh ředitele rozhoduje o pokračování v jiné činnosti, nejde-li o činnost, 

kterou je univerzitní nemocnice povinna konat na základě jiného zákona, 

m) předkládá řediteli a vědecké radě návrhy na odstranění zjištěných nedostatků ve 

výkonu jejich působnosti, 

n) schvaluje jednací řád správní rady, 

o) nejméně jednou ročně zpracovává zprávu o své činnosti, 

p) vyjadřuje se k věcem, které ji předloží ministr zdravotnictví, rektor vysoké školy, 

děkan lékařské fakulty, ředitel, vědecká rada nebo o kterých tak stanoví statut 

univerzitní nemocnice anebo které projedná z vlastního podnětu. 

q) v případech stanovených tímto zákonem jmenuje a odvolává přednostu, 

r) vyslovuje souhlas s tím, aby byl ředitel členem řídících nebo kontrolních orgánů 

právnických osob provozujících podnikatelskou činnost nebo se podílel na 

podnikání právnických osob působících v oblasti, která je předmětem činnosti 

univerzitní nemocnice. 

 

Souhlasu alespoň tříčtvrtinové většiny všech členů správní rady je zapotřebí k přijetí 

usnesení ve věcech podle písmene b), c), e), f), g), h), i), j), q) a r), jakož i k usnesení ve 

věcech vyhrazených zákonem nebo statutem k vyjádření vědecké radě, ke kterým vědecká 

rada nevydala předchozí kladné stanovisko. 

 

Hlasování člena správní rady jmenovaného rektorem vysoké školy ve věcech, které se 

týkají této vysoké školy, se nepovažuje za střet zájmů. 

 

Správní rada právní úkon neschválí, jestliže je v rozporu s právním předpisem nebo s 

požadavkem řádného využívání majetku univerzitní nemocnice k realizaci její hlavní činnosti. 

 

Stanoviska správní rady, o nichž to stanoví správní rada, se zveřejňují ve výroční 

zprávě. 

 

Délka funkčního období člena správní rady je 5 let. 

 

Členem správní rady může být jen fyzická osoba, která splňuje podmínky stanovené 

zákonem na ředitele. Splnění těchto podmínek se prokazuje stejným způsobem.  
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Způsob jednání správní rady stanoví jednací řád správní rady. 

 

Ředitel, předseda vědecké rady, ministr zdravotnictví, rektor vysoké školy a děkan 

lékařské fakulty se mohou účastnit jednání správní rady s hlasem poradním. Ministr 

zdravotnictví a rektor vysoké školy se mohou účastnit jednání správní rady osobně nebo 

v zastoupení na základě písemné plné moci. 

 

Členství ve správní radě zanikne 

 

a) uplynutím funkčního období, 

b) vzdáním se funkce, 

c) odvoláním z funkce,  

d) úmrtím nebo prohlášením za mrtvého, nebo 

e) v jiných případech stanovených zákonem. 

 

Zanikne-li v průběhu funkčního období z jakéhokoliv důvodu členství ve správní radě, 

je nový člen správní rady jmenován pouze na zbytek funkčního období, které příslušelo 

původnímu členovi správní rady, jehož členství ve správní radě zaniklo. 

 

Členům správní rady univerzitní nemocnice může být za výkon funkce poskytnuta 

odměna a náhrada cestovních výdajů spojených s výkonem funkce v rozsahu stanoveném 

zákoníkem práce. O poskytování odměny a její výši rozhoduje ministr zdravotnictví po 

dohodě s rektorem vysoké školy. 

 

Členové správní rady jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a 

zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím 

osobám by mohlo univerzitní nemocnici způsobit škodu. Je-li sporné, zda člen správní rady 

jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného 

hospodáře, tento člen správní rady. Ti členové správní rady, kteří způsobili univerzitní 

nemocnici porušením právních povinností při výkonu působnosti správní rady škodu, 

odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně, a to v celém rozsahu způsobené škody. 

Smlouva mezi univerzitní nemocnicí a členem správní rady nebo ustanovení statutu vylučující 

nebo omezující odpovědnost člena správní rady za škodu jsou neplatné.  

 

Správní rada pověří ze svých členů osobu, která zastupuje univerzitní nemocnici 

v soudním nebo správním řízení, jehož účastníkem je také ředitel.  

 

(iii) Vědecká rada 

 

Členy vědecké rady jmenuje ředitel a děkan lékařské fakulty. Stejné osoby odvolávají 

jimi jmenované členy vědecké rady. Vědecká rada ze svých členů volí svého předsedu a 

místopředsedu, který zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti. Počet členů vědecké rady 

a určení, kolik z nich jmenuje ředitel a kolik děkan lékařské fakulty, stanoví statut. 

 

Vědecká rada je poradním orgánem ředitele a správní rady. Ředitel, náměstci ředitele, 

členové správní rady a děkan lékařské fakulty se mohou účastnit jednání vědecké rady 

s hlasem poradním. 

 

Vědecká rada  
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a) vydává předchozí stanovisko k  

1. návrhu směrů činnosti univerzitní nemocnice a k návrhu koncepce jejího 

rozvoje, 

2. návrhu statutu univerzitní nemocnice, 

3. návrhu výroční zprávy, 

4. návrhu smlouvy s vysokou školou, 

5. návrhu na zřízení, změnám a zrušení a odbornému zaměření společných 

pracovišť univerzitní nemocnice a lékařské fakulty a dalších odborných 

pracovišť univerzitní nemocnice,  

b) vykonává působnost při posuzování podávaných grantových a dalších 

výzkumných projektů a projednávání zpráv o těchto projektech; podrobnosti 

stanoví statut, 

c) vyjadřuje se k zásadním otázkám, které se týkají výuky, vědecké a výzkumné 

činnosti a specializačního vzdělávání včetně hodnocení těchto činností; 

podrobnosti stanoví statut,  

d) schvaluje jednací řád vědecké rady, 

e) vyjadřuje se k věcem, které ji předloží ředitel, správní rada, děkan lékařské 

fakulty nebo o kterých tak stanoví statut univerzitní nemocnice anebo které 

projedná z vlastního podnětu. 

 

f) Hospodaření univerzitní nemocnice 

 

Univerzitní nemocnice je povinna majetek využívat k realizaci hlavní činnosti. K další 

nebo jiné činnosti může majetek využívat jen, stanoví-li tak tento zákon. Tím nejsou dotčena 

pravidla pro poskytnutí a použití podpory stanovené zvláštními předpisy [zejména zákon č. 

130/2002 Sb. a Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 

323/01)]. 

 

Univerzitní nemocnice je oprávněna použít příjmy z veřejného zdravotního pojištění pouze 

na úhradu nákladů spojených s poskytováním zdravotních služeb (včetně nákladů spojených s 

provozem univerzitní nemocnice a její modernizací).  

. 

 

Univerzitní nemocnice může kromě své hlavní činnosti provádět i další nebo jiné 

činnosti, kde 

 

a) další činností je činnost podle zvláštního zákona odlišná od hlavní činnosti a 

prováděná na základě požadavků příslušných organizačních složek státu nebo 

územních samosprávných celků ve veřejném zájmu a podporovaná z veřejných 

prostředků, 

b) jinou činností je činnost hospodářská odlišná od hlavní činnosti a další činnosti a 

prováděná za účelem dosažení zisku. 

 

Další nebo jinou činnost může univerzitní nemocnice provádět pouze za podmínky, že 

 

a) navazují na hlavní činnost univerzitní nemocnice, 

b) jsou prováděny za účelem účinnějšího využití majetku a lidských zdrojů 

univerzitní nemocnice, 

c) není ohrožena hlavní činnost univerzitní nemocnice, 

d) náklady a výnosy každé z uvedených činností jsou v účetnictví vedeny odděleně, 
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e) jejich předmět a podmínky jejich provádění jsou stanoveny ve statutu univerzitní 

nemocnice, 

f) hospodářským výsledkem další a jiné činnosti nesmí být ztráta a náklady na další 

a jinou činnost vynaložené jsou v plné výši pokryty výnosy z této činnosti. 

 

Podmínkami podle předchozího odstavce není dotčeno splnění povinnosti uložené 

univerzitní nemocnici na základě zvláštního zákona. 

 

Příjmy univerzitní nemocnice jsou zejména: 

 

a) příjmy z veřejného zdravotního pojištění, 

b) podpora výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků 

podle zvláštního právního předpisu, 

c) dotace na investiční akce a jiné dotace ze státního rozpočtu, 

d) výnosy z majetku, 

e) jiné příjmy ze státního rozpočtu, ze státních fondů, z rozpočtů obcí a krajů a od 

vysoké školy, 

f) příjmy z další a jiné činnosti, 

g) příjmy z darů a dědictví. 

 

Výsledek hospodaření univerzitní nemocnice je tvořen výsledkem hospodaření v 

hlavní činnosti a výsledkem hospodaření v další a jiné činnosti po zdanění. 

 

Pokud je na konci účetního období výsledkem hospodaření v jiné činnosti ztráta, 

univerzitní nemocnice neprodleně takovou činnost ukončí, nerozhodne-li správní rada jinak. 

Správní rada může v odůvodněných případech rozhodnout o pokračování v  jiné činnosti, lze-

li s péčí řádného hospodáře očekávat, že budoucí zisk z této činnosti přesáhne dosavadní 

ztrátu. 

 

Univerzitní nemocnice využívá zisk po zdanění nejprve k úhradě případné ztráty z 

minulých období a dále prostřednictvím fondů k podpoře hlavní činnosti. 

 

Zdravotní pojišťovny jsou povinny uzavřít s univerzitní nemocnicí smlouvu o 

poskytování a úhradě zdravotních služeb. 

 

(i) Rozpočet 

 

Univerzitní nemocnice sestavuje vyrovnaný rozpočet na kalendářní rok. Do svého 

rozpočtu univerzitní nemocnice zahrnuje náklady a výnosy související s hlavní, další a jinou 

činností. 

 

(ii) Fondy 

 

Univerzitní nemocnice tvoří povinně rezervní fond. Zůstatky rezervního fondu k 31. 

prosinci běžného roku se převádí do následujícího rozpočtového roku, nestanoví-li zvláštní 

právní předpis jinak. 

 

Zdrojem rezervního fondu jsou 
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a) příděl finančních prostředků nejméně ve výši 5 % ze zisku běžného účetního 

období po zdanění, 

b) peněžní dary, s výjimkou peněžních darů účelově určených. 

 

Univerzitní nemocnice může použít prostředků rezervního fondu 

 

a) k úhradě ztráty, 

b) k úhradě sankcí, 

c) ke krytí dočasného nedostatku finančních prostředků, 

d) k úhradě nákladů hlavní činnosti nezajištěných výnosy, 

e) k doplnění fondu reprodukce majetku po schválení správní radou, nebo 

f) k jiným výdajům, které v mimořádných případech schválí správní rada. 

 

(iii) Majetek 

 

Majetkem univerzitní nemocnice je majetek, který na ni přešel při jejím vzniku, a 

majetek, který od tohoto dne nabyla. 

 

Vyžaduje-li tento zákon k právnímu úkonu souhlas správní rady, je právní úkon 

učiněný bez předchozího souhlasu neplatný. 

 

Univerzitní nemocnice může sama nebo společně s jinými osobami založit jinou 

právnickou osobu nebo založit sdružení s jinými právnickými či fyzickými osobami nebo do 

takového sdružení vstoupit pouze za účelem využívání výsledků hlavní činnosti nebo další 

činnosti. Univerzitní nemocnice může provést peněžitý či nepeněžitý vklad do jiné právnické 

osoby nebo jinak úplatně nabýt majetkovou účast v jiné právnické osobě pouze v případě, že 

tato právnická osoba provádí výzkum a vývoj nebo vzdělávání zdravotnických pracovníků. 

Univerzitní nemocnice však nesmí 

 

a) stát se společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem 

komanditní společnosti, 

b) vkládat do jiné právnické osoby prostředky z poskytnuté podpory nebo dotace, 

c) uvedenými úkony ohrozit svou hlavní činnost. 

 

Univerzitní nemocnice nesmí zajišťovat závazky jiných osob ani zřizovat zástavní 

právo k movitému nebo nemovitému majetku a nemůže nabývat jiné cenné papíry než cenné 

papíry vydané státem. 

 

Univerzitní nemocnice nesmí poskytovat úvěry a půjčky, s výjimkou půjček 

poskytovaných zaměstnancům univerzitní nemocnice. 

 

Převádí-li univerzitní nemocnice majetek, je povinna sjednat cenu nejméně ve výši, 

která je v daném místě a čase obvyklá; bezúplatně lze majetek převést pouze ve veřejném 

zájmu. 

 

(iv) Účetnictví 

 

Univerzitní nemocnice je povinna mít účetní závěrku ověřenou auditorem. 
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(v) Výroční zpráva 

 

Univerzitní nemocnice vypracovává a po schválení správní radou zveřejňuje výroční 

zprávu, a to nejpozději do 6 měsíců po skončení hodnoceného období. Hodnoceným obdobím 

je kalendářní rok. 

 

První výroční zprávu po svém vzniku zveřejní univerzitní nemocnice nejpozději do 6 

měsíců od počátku kalendářního roku následujícího po vzniku univerzitní nemocnice. Pouze v 

případě, že činnost univerzitní nemocnice v roce jejího vzniku je kratší než 6 měsíců, 

prodlužuje se tato lhůta o 1 rok. 

 

Výroční zprávu zveřejňuje univerzitní nemocnice prostřednictvím jejího uložení ve 

sbírce listin rejstříku a zároveň prostřednictvím veřejné informační sítě. 

 

Výroční zpráva obsahuje 

 

a) informace o složení orgánů univerzitní nemocnice a o jejich činnosti či o jejich 

změnách, 

b) informace o změnách statutu, 

c) hodnocení hlavní činnosti, 

d) hodnocení další a jiné činnosti, 

e) informace o opatřeních k odstranění nedostatků v hospodaření, 

f) stanoviska správní rady, 

g) další skutečnosti požadované zvláštním právním předpisem. 

 

(vi) Nucená správa 

 

V případě dlouhodobé platební neschopnosti univerzitní nemocnice může Ministerstvo 

zdravotnictví zavést nucenou správu na dobu nejvýše jednoho roku. 

 

Zavedením nucené správy končí výkon funkce ředitele a jeho pravomoci vykonává 

správce. Rozhodnutí a právní úkony správní rady podléhají schválení nuceného správce, jinak 

jsou neplatné. Nucený správce je oprávněn činit rozhodnutí a právní úkony, které jinak 

přísluší orgánům univerzitní nemocnice. 

 

Na rozhodování o nucené správě se vztahují obecné předpisy o správním řízení, pokud 

tento zákon nestanoví jinak. Účastníkem řízení je univerzitní nemocnice. Podaný rozklad 

proti rozhodnutí o zavedení nucené správy nemá odkladný účinek. Rozhodnutí, kterým se 

zavádí nucená správa, obsahuje též jméno, příjmení a rodné číslo správce. 

 

Správce je zaměstnancem Ministerstva zdravotnictví. Správce je oprávněn přibírat k 

výkonu nucené správy další osoby. Správce a osoby přibrané k výkonu nucené správy jsou 

oprávněni seznamovat se se všemi skutečnostmi, které se týkají univerzitní nemocnice. Jsou 

zároveň povinni zachovávat o těchto skutečnostech mlčenlivost; tato povinnost platí i po 

skončení nucené správy. Povinností mlčenlivosti nejsou dotčeny povinnosti stanovené 

zvláštními právními předpisy vůči orgánům činným v trestním řízení, soudům a jiným 

orgánům veřejné moci. 
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Správce může povinnosti mlčenlivosti zprostit ministr zdravotnictví na žádost orgánu 

činného v trestním řízení, je-li vedeno trestní řízení v souvislosti se závažnými nedostatky v 

činnosti univerzitní nemocnice. 

 

g) Smlouva s vysokou školou 

 

Za účelem zajištění hlavní činnosti musí mít univerzitní nemocnice uzavřenu smlouvu 

o spolupráci s vysokou školou, 

 

a) která má akreditován studijní program nebo studijní obor v oblasti všeobecného 

lékařství, 

b) jejíž lékařská fakulta má sídlo ve stejném městě jako univerzitní nemocnice. 

 

Smlouva musí obsahovat 

 

a) závazek vysoké školy uskutečňovat výuku studentů studijního programu 

všeobecné lékařství vysoké školy v univerzitní nemocnici a, má-li vysoká škola 

akreditován studijní program zubní lékařství, také závazek vysoké školy 

uskutečňovat výuku studentů tohoto studijního programu v univerzitní nemocnici, 

b) závazek univerzitní nemocnice umožnit výuku studentů studijního programu 

všeobecné lékařství vysoké školy v univerzitní nemocnici a, má-li vysoká škola 

akreditován studijní program zubní lékařství, také závazek univerzitní nemocnice 

umožnit výuku studentů tohoto studijního programu v univerzitní nemocnici, 

c) určení lékařské fakulty, jejíž studenti budou uskutečňovat výuku v univerzitní 

nemocnici a která se zapíše do rejstříku; tím není dotčena možnost sjednat ve 

smlouvě o spolupráci uskutečňování výuky studentů jiných fakult v univerzitní 

nemocnici. 

 

Smlouva o spolupráci dále upravuje zejména množství, strukturu a personální zajištění 

klinické a praktické výuky v univerzitní nemocnici, podmínky využití majetku univerzitní 

nemocnice při poskytování vzdělávání, podmínky činnosti akademických pracovníků vysoké 

školy v univerzitní nemocnici, podmínky využití majetku vysoké školy při poskytování 

zdravotních služeb, vzájemnou spolupráci na výzkumné nebo vývojové činnosti, poskytování 

finančních prostředků a minimální odborné požadavky na vedoucí zaměstnance v univerzitní 

nemocnici, kteří se podílejí na výuce studentů a v jejichž přímé řídící působnosti jsou lékaři, 

zubní lékaři, farmaceuti a jiné osoby s ukončeným vysokoškolským vzděláním 

v magisterském studijním programu, které se při poskytování zdravotních služeb univerzitní 

nemocnicí podílejí na výuce studentů. 

 

Smlouva o spolupráci rovněž upravuje v oblasti pracovněprávních vztahů 

zaměstnanců univerzitní nemocnice, kteří jsou současně zaměstnanci vysoké školy, 

 

a) zásady organizační struktury a provozních řádů společných pracovišť, 

b) rozdělení náplně práce mezi pracovní poměr s univerzitní nemocnicí a pracovní 

poměr s vysokou školou, 

c) pravomoci přednostů při určování náplní práce na společných pracovištích a řízení 

odborných pracovníků při poskytování zdravotních služeb, uskutečňování výuky a 

vědecké a výzkumné činnosti na společném pracovišti, 

d) rozsah týdenní pracovní doby, rozvržení a způsob evidence pracovní doby, 

e) konkurzní řád pro obsazování míst přednostů a dalších vedoucích zaměstnanců, 
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f) zásady odměňování, 

g) zásady pro práci přesčas při poskytování zdravotních služeb, pro poskytnutí 

náhradního volna a pro čerpání dovolené, 

h) zásady pro uskutečňování stáží v univerzitní nemocnici. 

 

Smlouva o spolupráci se uzavírá na dobu neurčitou. 

 

Na proces, ve kterém je smlouva o spolupráci uzavírána, jakož i na další podmínky 

uzavírání smlouvy, se nepoužije zákon o veřejných zakázkách. 

 

Neuzavřou-li univerzitní nemocnice a vysoká škola novou smlouvu o spolupráci před 

ukončením dosavadní smlouvy o spolupráci, zůstává dosavadní smlouva účinná až do nabytí 

účinnosti nové smlouvy. 

 

Úpravou smlouvy o spolupráci podle písmene g) věcného záměru nebude dotčeno 

uzavírání jiných smluv mezi univerzitními nemocnicemi na straně jedné a  vysokými školami, 

vyššími odbornými školami a středními odbornými školami na straně druhé. 

 

h) Společná pracoviště 

 

Společnými pracovišti univerzitní nemocnice a vysoké školy jsou univerzitní kliniky, 

univerzitní ústavy a univerzitní lékárny.  

 

Univerzitní klinikou nebo univerzitním ústavem se pro účely tohoto zákona rozumí 

základní organizační jednotka univerzitní nemocnice, ve které se poskytují zdravotní služby a 

uskutečňuje výuka v akreditovaném studijním programu všeobecné lékařství, studijním 

programu zubní lékařství nebo jiném studijním programu pro vzdělávání zdravotnických 

pracovníků a vědecká, výzkumná nebo vývojová činnost v těchto oborech. 

 

Univerzitní lékárnou se pro účely tohoto zákona rozumí organizační jednotka 

univerzitní nemocnice, ve které se poskytuje komplexní farmaceutická péče a uskutečňuje 

výuka v akreditovaném studijním programu v oblasti farmacie nebo vědecká, výzkumná nebo 

vývojová činnost v tomto oboru. 

 

V čele univerzitní kliniky a v čele univerzitního ústavu je přednosta, kterého jmenuje a 

odvolává ředitel po dohodě s děkanem lékařské fakulty vysoké školy. Přednosta je jmenován 

na základě výběrového řízení na dobu nejvýše 5 let. Tatáž osoba může být jmenována 

přednostou opakovaně. Nedojde-li ke jmenování přednosty do 3 měsíců od uvolnění této 

funkce, jmenuje přednostu správní rada.  

 

V čele univerzitní lékárny je přednosta, kterého jmenuje a odvolává ředitel. 

Přednostou univerzitní lékárny může být pouze farmaceut. Přednosta je jmenován na základě 

výběrového řízení na dobu nejvýše 5 let. Tatáž osoba může být jmenována přednostou 

opakovaně. Nedojde-li ke jmenování přednosty do 3 měsíců od uvolnění této funkce, jmenuje 

přednostu správní rada. 

 

Přednosta odpovídá za veškerou činnost univerzitní kliniky, univerzitního ústavu nebo 

univerzitní lékárny. 
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V univerzitní nemocnici se vědecká, výzkumná a vývojová činnost uskutečňuje 

zejména ve spolupráci s univerzitou (lékařskou fakultou). Výsledky vědecké, výzkumné a 

vývojové činnosti vykonávané na společných pracovištích jsou společnými výsledky 

univerzitní nemocnice a vysoké školy; způsob určování podílu univerzitní nemocnice a 

vysoké školy na těchto výsledcích, vedení evidence těchto výsledků a jejich vykazování 

upravuje smlouva o spolupráci. Nedohodnou-li se univerzitní nemocnice a vysoká škola jinak, 

platí, že jejich podíly na výsledcích vědecké a výzkumné činnosti jsou stejné.  

 

Jiné osoby než univerzitní nemocnice nesmí používat označení univerzitní klinika, 

univerzitní ústav nebo univerzitní lékárna. Porušení tohoto zákazu bude přestupem nebo 

jiným správním deliktem. 

 

i) Akademické svobody 

 

V univerzitní nemocnici se zaručují stejné akademické svobody a akademická práva, 

která jsou zaručena na vysoké škole. Akademické svobody a akademická práva zahrnují 

svobodu vědy a výzkumu a zveřejňování jejich výsledků, svobodu výuky spočívající 

především v její otevřenosti různým vědeckým názorům, vědeckým a výzkumným metodám a 

uměleckým směrům, právo učit se zahrnující svobodnou volbu zaměření studia v rámci 

studijních programů a svobodu vyjadřovat vlastní názory ve výuce. 

 

j) Pracovněprávní vztahy 

 

Všechny fyzické osoby, které se podílejí na poskytování zdravotních služeb nebo 

uskutečňování praktické výuky nebo vývojové a výzkumné činnosti v univerzitní nemocnici, 

musí být v pracovněprávním vztahu k univerzitní nemocnici. Univerzitní nemocnice a vysoká 

škola sdílejí údaje o zaměstnancích. 

 

k) Zrušení a zánik univerzitní nemocnice 

 

Univerzitní nemocnice budou zřízeny na dobu neurčitou. 

 

Zrušení nebo přeměna univerzitní nemocnice na jiný typ právnické osoby bude možná 

pouze přijetím novely zákona o univerzitních nemocnicích. 

 

l) Přeměna fakultních nemocnic na univerzitní nemocnice 

 

Univerzitními nemocnicemi se stanou fakultní nemocnice, jejichž výčet bude obsažen 

v příloze návrhu zákona (paragrafované znění), a to k prvnímu dni kalendářního roku 

následujícího po účinnosti zákona. Ministerstvo zdravotnictví k témuž dni zapíše tyto 

univerzitní nemocnice do rejstříku.  

 

Prvním dnem kalendářního roku následujícího po účinnosti zákona přechází na 

univerzitní nemocnici majetek České republiky, ke kterému měla k předcházejícímu dni 

příslušnost hospodaření fakultní nemocnice, která se mění na univerzitní nemocnici. Aktiva, 

závazky a další pasiva, příslušející této fakultní nemocnici, budou aktivy, závazky a dalšími 

pasivy univerzitní nemocnice. 

 

Pracovněprávní vztahy zaměstnanců fakultních nemocnic zůstanou zachovány s tím, 

že zaměstnavatel se nemění, neboť fakultní nemocnice se přemění na univerzitní nemocnice. 
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Za závazky fakultní nemocnice vzniklé v souvislosti s provozováním její hlavní 

činnosti před její přeměnou na univerzitní nemocnici ručí i po přeměně fakultní nemocnice na 

univerzitní nemocnici stát. 

 

Univerzitní nemocnice je povinna využívat nemovitý majetek, který na ni přešel ke 

dni vzniku univerzitní nemocnice, po dobu 10 let ode dne jeho nabytí k účelu, k realizaci 

hlavní činnosti. Stane-li se před uplynutím této doby nemovitá věc pro tento účel nepotřebnou 

a nebude využita univerzitní nemocnicí k sociálním, školským či zdravotnickým účelům, 

musí být nabídnuta k bezúplatnému převodu do vlastnictví státu. Organizační složkou státu 

příslušnou k přijetí nabídky je Ministerstvo zdravotnictví. 

 

Univerzitní nemocnice nebudou zatíženy neuhrazenou ztrátou minulých let, kterou 

dosud evidují některé fakultní nemocnice. 

 

D) Promítnutí navrhovaného věcného záměru do právního řádu České 

republiky 
 

a) Způsob promítnutí navrhovaného věcného řešení do právního řádu 

 

Transformace stávajících fakultních nemocnic na univerzitní nemocnice vyžaduje 

s ohledem na zcela rozdílnou právní povahu obou právnických osob a specifika postavení a 

struktury univerzitních nemocnic změny právních předpisů na úrovni zákonů. Charakter 

předkládaných věcných změn pak překračuje rozsah novely stávajících právních předpisů. 

Logickým závěrem je proto přijetí nové právní úpravy v samostatném zákoně, která bude 

doprovázena nezbytnou novelizací souvisejících zákonů. 

 

S přijetím zákona bude spojena změna zejména těchto souvisejících zákonů: 

 

- 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů 

- zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních 

pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů 

- zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách) 

- zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, 

- zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek 

na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o 

změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění 

pozdějších předpisů, 

- zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 

(zákon o zdravotních službách) 

 

V zákoně o zdravotních službách bude zrušen § 111 upravující fakultní nemocnice. 

Dále budou slova „fakultní nemocnice“ nahrazena slovy „univerzitní nemocnice“. 

 

Předmětem změny zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 239/2000 Sb. a zákona č. 

120/2002 Sb. bude nahrazení slov „fakultní nemocnice“ slovy „univerzitní nemocnice“. 
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Do zákona č. 551/1991 Sb. a zákona č. 280/1992 Sb. bude doplněna povinnost 

zdravotní pojišťovny uzavřít s univerzitní nemocnicí smlouvu o úhradě zdravotních služeb. 

 

V § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 130/2002 Sb. bude doplněn nový bod, podle kterého 

bude institucionální podpora poskytována Ministerstvem zdravotnictví, pokud je výzkumná 

organizace univerzitní nemocnicí. 

 

b) Soulad s ústavním pořádkem České republiky 

 

Předkládaný návrh věcného záměru zákona je plně v souladu s  ústavním pořádkem 

České republiky. Navrhovaná právní úprava bude náležet do skupiny právních předpisů 

upravujících právní podmínky pro naplnění ústavního práva každého na ochranu zdraví a 

ústavního práva občanů na bezplatnou zdravotní péči ve smyslu čl. 31 Listiny základních práv 

a svobod. 

 

c) Soulad se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z jejího členství v Evropské 

unii 

 

Předkládaný návrh věcného záměru zákona je plně v souladu se závazky 

vyplývajícími pro Českou republiku z jejího členství v Evropské unii. Úprava univerzitních 

nemocnic nebude v rozporu s právem usazování ve smyslu čl. 49 Smlouvy o fungování 

Evropské unie a zákazem státních podpor ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské 

unie. 

 

Zákon o univerzitních nemocnicích nebude regulovat, tím spíše omezovat, přístup 

k poskytování zdravotních služeb nebo k poskytování vzdělání. 

 

d) Soulad s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána 

 

Mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána, ani judikatura Evropského 

soudu pro lidská práva se na danou oblast nevztahují. 

 

E) Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní 

úpravy a další její dopady 
 

a) Hospodářský a finanční dosah na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

 

Přijetí zákona nebude mít hospodářský a finanční dopad na státní rozpočet a ostatní 

veřejné rozpočty. 

 

b) Hospodářský a finanční dosah na podnikatelské prostředí, sociální dopady a dopady 

na životní prostředí 

 

Přijetí zákona nebude mít přímý dopad na podnikatelské prostředí, sociální dopady 

nebo dopady na životní prostředí. 

 

c) Dopady ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
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Návrh nemá dopady ve vztahu k rovnosti příležitostí a postavení mužů a žen, jelikož 

neupravuje žádné oblasti vztahů odlišně pro muže a pro ženy. 

 

 


