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IV. 

 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

 

Název návrhu zákona:  

Návrh zákona o veřejné neziskové zdravotnické organizaci 

 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Ministerstvo zdravotnictví 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti:  

1. leden 2018 

 

Implementace práva EU: NE 

2. Cíl návrhu zákona  

Návrh zákona vychází z programového prohlášení vlády, v němž se vláda zavázala připravit 

návrh zákona o veřejných neziskových nemocnicích, který má umožnit jejich transparentnější 

a efektivnější řízení.  

Cílem je upravit novou právní formu právnické osoby – veřejnou neziskovou zdravotnickou 

organizaci, jejíž hlavní činností bude poskytování lůžkové zdravotní péče a navazujících 

zdravotních služeb.  

Hlavní činnost veřejné neziskové zdravotnické organizace nebude podnikáním. Příjmy neziskové 

zdravotnické organizace bude možné využít pouze na úhradu výdajů spojených s její činností.  

Veřejná nezisková zdravotnická organizace bude moci v rámci své hlavní činnosti uskutečňovat 

související výzkumnou, vývojovou a inovační činnost a spolupracovat s vysokými školami 

a dalšími vzdělávacími zařízeními při uskutečňování klinické a praktické výuky 

v akreditovaných studijních programech a studijních oborech zdravotnického zaměření a při 

specializačním a celoživotním vzdělávání zdravotnických pracovníků a dalších pracovníků 

ve zdravotnictví.  

Veřejná nezisková zdravotnická organizace bude poskytovatelem zdravotních služeb za 

podmínek stanovených zákonem o zdravotních službách a dalšími právními předpisy 

upravujícími zdravotní služby a veřejné zdravotní pojištění.  

Zdravotní pojišťovny budou mít povinnost uzavřít s veřejnou neziskovou zdravotnickou 

organizací smlouvu o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb.  

Zakladatelem veřejné neziskové zdravotnické organizace bude moci být právnická i fyzická 

osoba. Ke vzniku veřejné neziskové zdravotnické organizace bude vyžadován souhlas 

Ministerstva zdravotnictví. V případě, kdy funkci zakladatele bude vykonávat organizační složka 

státu, bude vyžadován též souhlas vlády k založení veřejné neziskové zdravotnické organizace. 

Na právní formu veřejné neziskové zdravotnické organizace budou přeměněny přímo zákonem 

státní příspěvkové organizace poskytující lůžkovou zdravotní péči, jejichž zřizovatelem je 

Ministerstvo zdravotnictví; tyto příspěvkové organizace jsou uvedeny v příloze č. 1 k návrhu 
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zákona. Hlavním důvodem pro navrhovanou změnu právní formy je skutečnost, že právní forma 

státní příspěvkové organizace nevyhovuje stávajícímu způsobu financování činnosti 

poskytovatelů zdravotních služeb z prostředků veřejného zdravotního pojištění a požadavkům na 

jejich hospodaření a řízení.  

Dále je návrhem zákona nově definována univerzitní nemocnice, která je veřejnou neziskovou 

zdravotnickou organizací. Univerzitní nemocnice vzniknou přeměnou státních příspěvkových 

organizací – fakultních nemocnic uvedených v oddílu A přílohy č. 1 k návrhu zákona. Návrh 

zákona rovněž stanoví podmínky pro užití označení „univerzitní nemocnice“ a pro označení 

společných pracovišť univerzitní nemocnice a vysoké školy. Univerzitní nemocnice bude 

na základě smlouvy o spolupráci s vysokou školou uskutečňovat výuku studentů lékařských 

a farmaceutických fakult a související výzkumnou a vývojovou činnost.   

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: ANO 

Dopady na státní rozpočet 

Očekávané náklady spojené s přeměnou státních příspěvkových organizací na veřejné neziskové 

zdravotnické organizace budou v průměru u jedné organizace ve výši cca 450 000 Kč, které 

budou hrazeny z rozpočtu dané organizace. 

Dále lze očekávat pokles výběru daně z příjmů v důsledku postavení neziskové zdravotnické 

organizace jako veřejně prospěšného poplatníka. Výši poklesu výběru daně nelze v současné době 

blíže určit. Přehled zaplacené daně z příjmů dotčenými státními příspěvkovými organizacemi 

v působnosti Ministerstva zdravotnictví je uveden v příloze č. 1 k důvodové zprávě. 

Další dopady do státního rozpočtu mohou být vyvolány v důsledku přechodu majetku státu, 

ke kterému doposud přísluší hospodaření dotčenými státními příspěvkovými organizacemi 

v působnosti Ministerstva zdravotnictví, do vlastnictví veřejných neziskových zdravotnických 

organizací. Přehled tohoto majetku je uveden v příloze č. 2 k důvodové zprávě. 

  

Dopady na ostatní veřejné rozpočty 

Ve vztahu k rozpočtům územních samosprávných celků lze očekávat náklady spojené s přeměnou 

stávajících příspěvkových organizací územních samosprávných celků poskytujících lůžkovou 

zdravotní péči na veřejné neziskové zdravotnické organizace, pokud se územní samosprávné 

celky pro tuto přeměnu rozhodnou. Tyto náklady nelze v současné době blíže určit. 

3.2 Dopady na podnikatelské subjekty: ANO  

Dopad na podnikatelské prostředí by měl být minimální. S ohledem na stávající síť poskytovatelů 

zdravotních služeb se nepředpokládá vznik veřejných neziskových zdravotnických organizací 

v takovém počtu, který by mohl významněji ovlivnit poskytování zdravotních služeb jinými 

osobami. 

3.3 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): ANO 

Okruh právnických osob zřizovaných územními samosprávnými celky bude rozšířen o veřejnou 

neziskovou zdravotnickou organizaci. 

3.4 Sociální dopady: ANO  

Navrhovaná úprava bude mít pozitivní dopad na dostupnost a kvalitu zdravotních služeb.    

3.5 Dopady na životní prostředí: NE  
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