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VI. 

 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona o veřejné neziskové zdravotnické organizaci  

Návrh zákona o veřejné neziskové zdravotnické organizaci byl předložen do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zdravotnictví (č.j. 39016/2015/LEG) dne 1.10.2015 s termínem pro sdělení připomínek do 30.10.2015. Vyhodnocení zásadních připomínek a 
připomínek podstatné povahy je uvedeno v následující tabulce. 

Zkratky: 
VNZO – veřejná nezisková zdravotnická organizace 
MZ – Ministerstvo zdravotnictví  
o.z. – občanský zákoník 
 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání  

Ministerstvo 
spravedlnosti  

Obecně ke koncepci zákona  

Zvolený způsob realizace cíle stanoveného 
Programovým prohlášením vlády považujeme za 
nevhodný. Za zásadní nedostatek zvoleného řešení 
přitom považujeme především stanovení nové právní 
formy právnické osoby, tzv. „neziskové zdravotnické 
organizace“, jejíž zavedení do právního řádu nelze 
považovat ani za nezbytné, ani za žádoucí.  

Máme za to, že vládou stanovených cílů lze dosáhnout i 
za využití stávajících právnických forem právnických osob 
při provedení dílčích změn právní úpravy, jež by se však 
nedotýkala samotné podstaty a povahy jednotlivých 
právních forem, ale spíše stanovením zvláštních 

 
Neakceptováno - ROZPOR 
 
Trváme na zavedení nové právní formy z důvodů uvedených 
v důvodové zprávě. 
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podmínek existence a působení některých stávajících 
subjektů. Nemůžeme se proto ztotožnit se závěrem 
předkladatelů, podle nichž jsou stávající právní formy 
„zastaralé“, a tudíž nefunkční. Upozorňujeme, že pro 
činnost jednotlivých právnických osob není určující toliko 
jejich právní forma, ale taktéž, a povětšinou především, 
úprava konkrétních podmínek jejich činnosti, jež však 
není přímo závislá na jejich právní formě.  

Předkladateli zvolený přístup nelze považovat za vhodný 
taktéž vzhledem ke skutečnosti, že povaha návrhem 
předvídané právní formy je značně neurčitá, když návrh 
z velké části předpokládá zachování veřejnoprávních 
aspektů neziskových zdravotnických organizací ve 
smyslu veřejnoprávních příspěvkových organizací, za 
současné, často nesystematické, recepce řady institutů 
z oblasti práva soukromého. Za vhodnější lze proto 
považovat využití některé ze stávajících právních forem 
soukromého práva s využitím některých veřejnoprávních 
konsekvencí.  

Předložený návrh zákona nelze nadto považovat za 
řádně zpracovaný ani z hlediska legislativně technického. 
Návrh zákona na řadě míst obsahuje často nepřesnou, 
nekoncepční a nesystematickou recepci ustanovení 
občanského zákoníku, díky čemuž není z návrhu 
namnoze patrné, zda lze v případě řady institutů 
subsidiárně použít ustanovení občanského zákoníku, či 
zda je takové užití vzhledem ke speciální povaze institutů 
obsažených v návrhu zákona vyloučeno. V některých 
případech, kdy je použití občanského zákoníku výslovně 
vyloučeno, pak nelze navrženou úpravu považovat za 
dostatečně komplexní. Nepřehlednost a nesystémovost 
návrhu je dále posílena recepcí řady ustanovení zákona 
o obchodních korporacích, k níž došlo bez zohlednění 
odlišného účelu existence obchodních korporací a 
neziskových zdravotnických korporací, a to navzdory 
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skutečnosti, že je tento rozdíl explicitně stanoven již 
v prvních ustanoveních návrhu zákona. Právě popsaná 
nekoncepčnost pak vede k řadě rozporů, jež jsou 
předmětem níže uvedených připomínek k jednotlivým 
ustanovením návrhu zákona. 

Vzhledem ke shora uvedeným závěrům nepovažujeme 
návrh zákona jako celek za koncepční a legislativně 
řádně zpracovaný. 
 

K § 4 odst. 5 

Předmětné ustanovení považujeme za nekoncepční ve 
vztahu k § 127 občanského zákoníku, jelikož podle tohoto 
nově vzniknuvší VNZO ex lege přebírá účinky jakýchkoliv 
jednání zakladatele učiněných ve vztahu k založení 
VNZO. Požadujeme proto toto ustanovení bez náhrady 
vypustit.  
 

Akceptováno částečně   
 
Doporučuje se ponechat úpravu ve větě první, která stanoví, 
kdo je oprávněn jednat jménem VNZO před jejím vznikem. 
Osobou oprávněnou k jednání je pouze zakladatel.  
Zbytek ustanovení bude vypuštěn.  

 
Navrhuje se následující úprava odstavce 4:  
      
„(4)Před vznikem neziskové zdravotnické organizace 
jedná jejím jménem zakladatel. Nezisková zdravotnická 
organizace je po svém vzniku zavázána účinky těchto 
jednání od počátku.“. 
 

K § 5 odst. 4 

Nesouhlasíme s vyloučením právního nároku žadatele na 
udělení souhlasu se zápisem VNZO do obchodního 
rejstříku. Máme za to, že stanovení podmínek správní 
diskrece Ministerstva zdravotnictví dostatečným 
způsobem omezuje možnost vydat souhlas v případech, 
kdy není reálná potřeba dalšího VNZO v místě 
poskytování zdravotních služeb. Naopak v případech, kdy 
správní orgán shledá, že pro potřeby zajištění místní a 
časové dostupnosti zdravotních služeb je účelný vznik 
další VNZO, nelze považovat nesouhlasné stanovisko 
z hlediska zájmu na zachování a zvyšování standardu 

Akceptováno částečně 
 
Doporučuje se ponechat vyloučení právního nároku na 
souhlas se zápisem do obchodního rejstříku.  
 
V praxi může vzniknout požadavek na zajištění dostupnosti 
zdravotních služeb, který se však bude vztahovat pouze 
k některým oborům v rámci typu VNZO. V takovém případě by 
vznik VNZO nebyl účelný.  
V jiných případech bude vhodnější zajistit zdravotní služby 
prostřednictvím již existujícího poskytovatele zdravotních 
služeb.    
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poskytovaných zdravotnických služeb za vhodné a 
opodstatněné. 

 

 

Vzhledem ke shora uvedenému argumentu 
nesouhlasíme taktéž s vyloučením soudního přezkumu 
v řízeních o vydání souhlasu, když konstatujeme, že tato 
výluka ze standardních postupů při soudním přezkumu 
správních řízení není předkladateli nikterak zdůvodněna.  

S ohledem na shora uvedené důvody požadujeme 
označené ustanovení bez náhrady vypustit. 

 

Obdobný postup byl zvolen např. v případě vyloučení 
právního nároku na udělení statutu centra vysoce 
specializované péče podle § 112 odst. 4 zákona č. 372/2011 
Sb. 
 
 
Úprava vylučující soudní přezkum byla vypuštěna.    
 

K § 6 odst. 1 písm. b)  

Upozorňujeme, že v návrhu tohoto ustanovení není 
stanovena povinnost uvést v souhlasu identifikační údaje 
zakladatele v případě, kdy je tímto organizační složka 
státu ve smyslu § 3 písm. b) návrhu zákona. Požadujeme 
proto v 6 odst. 1 na začátek písmene b) vložit slova 
„název, sídlo a identifikační číslo organizační složky státu 
vykonávající funkci zakladatele, je-li zakladatelem stát“. 
 

Akceptováno  
 
 

K § 7  

Navržené ustanovení považujeme za nesystematické ve 
vztahu k § 172 občanského zákoníku. Dle důvodové 
zprávy je navržená úprava ve vztahu speciality k úpravě 
obsažené v občanském zákoníku. Nepovažujme však 
v tomto ohledu za vhodné vyloučit možnost aplikace § 
172 občanského zákoníku, jenž upravuje zrušení 
právnických osob v případech, kdy existuje oprávněný 
zájem na zrušení takovéto osoby z v něm vypočtených 
specifických důvodů. Vzhledem k této skutečnosti 
považujeme za vhodnější umožnit subsidiární použití 
úpravy obsažené v občanském zákoníku při stanovení 

Akceptováno 
 
Zrušení VNZO uplynutím doby, na kterou byla založena, bylo 
vypuštěno jako nadbytečné (§ 7 odst. 2 písm. c). Platí obecná 
úprava zrušení právnické osoby podle § 168 odst. 1 o.z.  
 
Subsidiární použití o.z. umožňuje úprava v písmenu d), podle 
které lze VNZO zrušit též z důvodů stanovených jiným 
zákonem, tj. i z důvodů podle § 172 o.z.   
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specifik ve smyslu § 7 odst. 2 písm. a) a b) v návrhu 
zákona.  

 

K § 11 odst. 2 a 5  

Uvedená označení považujeme za rozporná. Podle odst. 
2 nemá způsobilost být členem správního orgánu osoba, 
na jejíž majetek nebo na majetek právnické osoby, v níž 
vykonávala „srovnatelnou funkci“, byl prohlášen konkurs, 
a to bez určení časového období, v němž měl být tento 
konkurs prohlášen. Podle odst. 5 však je osoba, jež se 
má stát členem statutárního orgánu, povinna informovat 
zakladatele, zda ohledně jejího majetku nebo majetku 
právnické osoby, v jejímž orgánu v posledních třech 
letech působila, nebylo vedeno insolvenční řízení. Odst. 5 
tedy operuje se širším pojmem, než je pojem „konkursu“ 
(tato skutečnost platí i s ohledem na větu druhou a třetí 
odst. 2, jež se vztahují toliko k majetku právnické osoby), 
přičemž informační povinnost, v rozporu s absencí 
časového určení v odst. 2, se omezuje na období 
posledních tří let, přičemž toto omezení vztahuje pouze 
k působení v rámci orgánů právnické osoby.  

Vzhledem ke vnitřním rozporům těchto ustanovení 
požadujeme jejich celkové přepracování, přičemž 
doporučujeme vycházet z dikce § 46 odst. 2 zákona o 
obchodních korporacích. 

 

V souvislosti s tímto ustanovením dále upozorňujeme, že 
návrh zákona obecně nepodmiňuje výkon funkce člena 
orgánu jeho bezúhonností ve smyslu živnostenského 
zákona (tato podmínka platí podle § 15 odst. 5 pouze pro 
ředitele). Požadujeme proto dále § 11 doplnit o 
ustanovení podmiňující členství osoby ve správní radě 
její bezúhonností ve smyslu živnostenského zákona, tj. 

Akceptováno 
 
Navrhuje se následující upřesnění odstavců 2 a 5:  
 
     (2) Způsobilost být členem orgánu nemá osoba, jejíž 
úpadek byl osvědčen, a to po dobu 3 let od právní moci 
rozhodnutí o zrušení konkursu. Způsobilost být členem 
orgánu nemá též osoba, která v posledních 3 letech byla 
statutárním orgánem nebo členem statutárního nebo 
jiného orgánu v právnické osobě, na jejíž majetek byl 
prohlášen konkurs nebo insolvenční návrh byl zamítnut 
pro nedostatek majetku. Způsobilost být členem orgánu 
nemá ten, na jehož majetek byl prohlášen konkurs, nebo 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. Překážky podle věty první a 
druhé působí též vůči tomu, kdo vykonával funkci statutárního 
orgánu nebo člena statutárního nebo jiného orgánu v 
právnické osobě alespoň rok před zahájením insolvenčního 
řízení, případně alespoň rok před vznikem povinnosti této 
právnické osoby podat insolvenční návrh na její majetek. 
 
    „(5) Osoba, která se má stát členem orgánu, je povinen 
informovat zakladatele, zda ohledně jeho majetku nebo 
majetku právnické osoby, v níž působil v posledních 3 letech 
jako člen orgánu, bylo vedeno insolvenční řízení nebo zda u 
něj není dána překážka výkonu funkce člena orgánu 
prokazuje splnění podmínek podle odstavců 1 až 3 
čestným prohlášením.“.  
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ve smyslu § 15 odst. 5 návrhu zákona; vycházet lze z § 
46 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.  

 

Navrhuje se podmínku bezúhonnosti vztáhnout též na členy 
správní rady a v tomto smyslu doplnit § 11 odst. 1 
následovně:    

     „(1) Ředitelem nebo členem správní rady (dále jen „člen 
orgánu“) může být pouze fyzická osoba, která je  

a)plně svéprávná a  
b)bezúhonná.“.   
 
Dále se navrhuje za § 11 vložit nový paragraf v tomto znění:  
 

„§ 12 
Bezúhonnost 

(1) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona považuje 
osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný 
trestný čin, pro trestný čin spáchaný v souvislosti s 
předmětem činnosti neziskové zdravotnické organizace nebo 
trestný čin proti majetku, pokud se na ni nehledí, jako by 
nebyla odsouzena.  

(2) Splnění podmínky bezúhonnosti se prokazuje 
výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší 
než 3 měsíce. Osoba, která není státním občanem České 
republiky, prokazuje splnění podmínky bezúhonnosti též 
obdobným dokladem, který nesmí být starší než 3 měsíce, 
vydaným státem, jehož je státním občanem, jakož i státy, v 
nichž pobývala v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší 
než 6 měsíců a doloženým úředním překladem do českého 
jazyka; pokud takový doklad stát nevydává, doloží se 
bezúhonnost písemným čestným prohlášením. Splnění 
podmínky plné svéprávnosti se prokazuje čestným 
prohlášením.“.  

 

K § 12 odst. 1, 2 a 3 

Ustanovení odst. 1 považujeme za aplikačně nejasné a 

Akceptováno 

Navrhuje se upřesnit odstavec 1 následovně:      
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nadbytečné vzhledem k odst. 2. Přestože hlavním účelem 
VNZO není podnikání, je v odst. 2 zjevně přejímáno 
pravidlo podnikatelského úsudku podle § 51 odst. 1 
zákona o obchodních korporacích, jež však má v návrhu 
zákona, na rozdíl od zákona o obchodních korporacích, 
obecnou platnost, tj. vztahuje se na všechna jednání 
členů orgánů, a nikoliv pouze na podnikatelské 
rozhodování. Vzhledem k existenci všeobecného pravidla 
podnikatelského úsudku přitom pozbývá významu 
ustanovení odst. 1, jehož význam není zřejmý ani ve 
vztahu k odst. 3 téhož paragrafu, jenž, na rozdíl od odst. 
1, používá obecný termín péče řádného hospodáře, který 
je však třeba interpretovat za pomoci § 159 odst. 1 
občanského zákoníku, a nikoliv prostřednictvím § 12 
odst. 1 návrhu zákona.  

Vzhledem ke shora popsaným nejasnostem požadujeme 
komplexní přepracování uvedených ustanovení ve 
smyslu uplatněných připomínek.  

 

„(1) Člen orgánu je při výkonu své funkce povinen dbát, aby 
hospodaření neziskové zdravotnické organizace bylo 
hospodárné, efektivní a v souladu s účelem, pro který byla 
nezisková zdravotnická organizace založena jednat pečlivě a 
s potřebnými znalostmi a s péčí řádného hospodáře.“. 

 
Požadavek, aby hospodaření VNZO bylo hospodárné, 
efektivní a v souladu s účelem, pro který byla nezisková 
zdravotnická organizace založena, byl zapracován do § 23 
odst. 1 jako obecné pravidlo pro využívání majetku VNZO.   
 
 

K § 13 odst. 1  

Upozorňujeme, že předmětné ustanovení neopravňuje 
zakladatele činit jakékoliv opatření v reakci na možný 
střet zájmů člena orgánu, především pak možnost 
pozastavit výkon funkce tohoto člena. Zároveň si ovšem 
dovolujeme upozornit, že vzhledem k nedostatečné 
úpravě institutu statutárního orgánu nelze bez dalšího 
umožnit pozastavení výkonu funkce ředitele, jelikož 
v takovém případě by došlo k pozastavení možnosti činit 
za právnickou osobu právní jednání. 

 

Akceptováno 
 
Navrhuje se doplnit oprávnění zakladatele pozastavit výkon 
funkce člena dozorčí rady z důvodu střetu zájmů následovně: 
 
„(7) Zakladatel může členu správní rady, který oznámí střet 
zájmů podle odstavce 1, pozastavit výkon jeho funkce na 
dobu, po kterou může dojít ke střetu zájmů.“.  
 

K § 13 odst. 4 

Přestože ustanovení zakotvuje možnost zakázat uzavření 
smlouvy podle odst. 3, ve druhé větě je chybně obsažen 

 
Akceptováno  
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odkaz taktéž na odst. 1 téhož paragrafu. V situaci podle 
odstavce 1 však k uzavření žádné smlouvy nemá dojít; 
uvedené pravidlo míří na obecný střet zájmu. 
Požadujeme proto slova „1 nebo“ z ustanovení vypustit. 

Zároveň upozorňujeme, že podle poslední věty odst. 4 by 
měla být neplatná i smlouva, s jejímž uzavřením 
zakladatel vyslovil souhlas, pakliže byla tato uzavřena 
před uplynutím lhůty 30 dní. Pro umožnění dřívějšího 
uzavření smlouvy v naléhavých případech doporučujeme 
stanovit z předmětné normy výjimku v případech 
existence písemného souhlasu zakladatele s uzavřením 
smlouvy. 

 

K § 14 odst. 2 písm. a)  

Předmětné ustanovení zřejmě mělo mířit pouze na tzv. 
vnitřní působnost statutárního orgánu, tj. mělo věcně 
odpovídat úpravě § 163 občanského zákoníku. Uvedené 
však nebylo pregnantně vyjádřeno a stávající znění 
důsledně nerozlišuje mezi vnitřní působností statutárního 
orgánu a jeho vnější působností (zastupování právnické 
osoby). Ze stávající textace „ředitel rozhoduje a jedná ve 
všech věcech (…), pokud nejsou tímto zákonem svěřeny 
(…)“ plyne, že by tento zákon mohl statutárnímu orgánu 
odebrat generální zástupčí oprávnění, čímž se významně 
odchyluje od úpravy § 164 odst. 1 občanského zákoníku; 
uvedené pravidlo občanského zákoníku je kogentní a 
ustanovení § 163 občanského zákoníku dopadá pouze 
na vnitřní působnost statutárního orgánu. Nadto 
považujeme uvedené ustanovení vzhledem k úpravě 
obsažené v občanském zákoníku za nadbytečné, a proto 
jej požadujeme z návrhu bez náhrady vypustit. 

 

Akceptováno   
 
 

K § 15 odst. 2 písm. b)  Akceptováno 
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Upozorňujeme, že vzhledem ke skutečnosti, že jsou 
všechny hospodářské trestné činy v části druhé, hlavě 
šesté trestního zákoníku koncipovány jako trestné činy 
úmyslné, považujeme za nadbytečné jejich výslovné 
uvedení vedle použitého obratu „nebo pro jiný úmyslný 
trestný čin“. Vzhledem k § 106 trestního zákoníku, podle 
něhož se v případě zahlazení odsouzení hledí na 
pachatele, jako by nebyl odsouzen, je taktéž třeba 
považovat za nadbytečnou formulaci „jejíž odsouzení pro 
trestné činy bylo zahlazeno“. Požadujeme proto slova 
„,pro trestný čin hospodářský“, jakož i slova „odsouzení 
nebylo zahlazeno nebo pokud“ z návrhu ustanovení 
vypustit. 

 

Úprava bezúhonnosti bude upravena společně pro členy 
správní rady a ředitele v samostatném paragrafu vloženém za 
§ 12. 
 

K § 15 odst. 6 a § 16 odst. 1 písm. h)  

Podle § 16 odst. 1 písm. h) návrhu zákona předkládá 
správní rada zakladateli VNZO návrhy na jmenování a 
odvolání ředitele. Ačkoliv lze z tohoto ustanovení dovodit 
základní mechanismy procesu jmenování ředitele, její 
bližší úprava je obsažena v § 15 odst. 6 toliko pro ředitele 
univerzitních nemocnic.  

 

 

 

Dále upozorňujeme, že v právě uvedeném ustanovení je 
taktéž obsažena úprava výkonu funkcí statutárního 
orgánu v případech ukončení výkonu funkce ředitele, jež 
však lze vzhledem k systematickému začlenění 
předmětné normy aplikovat taktéž pouze ve vztahu 
k řediteli fakultní nemocnice.  

Požadujeme proto z § 15 odst. 6 věty první vypustit slova 
„univerzitní nemocnice“. 

Akceptováno  
 
Ustanovení § 15 odst. 6 je speciální úpravou vůči § 15 odst. 1, 
tj. správní rada podává návrh na jmenování a odvolání 
ředitele pouze jde-li o ředitele univerzitní nemocnice.  
 
Ustanovení § 16 odst. 1 písm. h) bylo upřesněno v souladu s 
§ 15 odst. 6, tj. správní rada předkládá návrh na jmenování a 
odvolání ředitele pouze v případě ředitele univerzitní 
nemocnice.   
 
 
 
Ustanovení § 15 bylo upraveno -  jmenovat prozatímního 
ředitele bude možné u všech VNZO, tedy nejen v případě 
odvolání ředitele univerzitní nemocnice. 
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K § 16 odst. 1 písm. k)      

Z návrhu není zřejmé, jaké „věci“ by měl být ministr 
zdravotnictví oprávněn předkládat k projednání správní 
radě jakékoliv VNZO, ani jaké důsledky by mělo mít 
případné projednání, resp. neprojednání, takovéto věci 
správní radou. Požadujeme proto do předmětného 
ustanovení zapracovat taxativní výčet otázek, resp. 
problémů, s nimiž by se ministr zdravotnictví mohl na 
správní radu obracet.  

 

Akceptováno 
 
Navrhuje se následující upřesnění:  
 
„e) projednává věci týkající se činnosti nebo hospodaření 
zdravotnické organizace, ....“.  
 

K § 17  

Upozorňujeme, že předmětné ustanovení nezakotvuje 
institut smlouvy o výkonu funkce, pročež není zřejmé, 
jakým způsobem budou upravena práva a povinnosti 
členů správní rady vůči VNZO. Dále konstatujeme, že 
návrh neobsahuje zákaz konkurence členů správní rady, 
obdobné platí taktéž v případě ředitele, ačkoliv § 11 odst. 
3 ve svých jednotlivých ustanoveních obsahuje v tomto 
smyslu obdobnou úpravu podmínek, jež brání jmenování 
osoby členem správní rady.  Požadujeme proto doplnit 
předmětné ustanovení ve smyslu námi vznesených 
upozornění.  

 

Akceptováno částečně 
 
Navrhuje se doplnit do návrhu zákona úpravu smlouvy o 
výkonu funkce člena správní rady – nový paragraf vložený za 
§ 19 v tomto znění:  

„§ 20 

Smlouva o výkonu funkce   

     (1)Práva a povinnosti mezi zdravotnickou organizací a 
členem správní rady se řídí smlouvou o výkonu funkce člena 
správní rady (dále jen „smlouva o výkonu funkce“), nestanoví-
li tento zákon jinak.  

     (2)Ve smlouvě o výkonu funkce musí být sjednány 
podmínky výkonu funkce člena správní rady včetně odměny 
náležející za výkon této funkce.  

     (3)Poskytování jiného plnění za výkon funkce člena 
správní rady, než je sjednáno ve smlouvě o výkonu funkce, se 
zakazuje. 

     (4)Smlouva o výkonu funkce se uzavírá písemně. K 
uzavření smlouvy se vyžaduje předchozí písemný souhlas 
zakladatele.“.  
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Konkurenční jednání ředitele a členů správní rady je upraveno 
v § 14 – lze zvážit případné doplnění. 
 

K § 18 odst. 6 

Návrh ustanovení nestanovuje minimální lhůtu pro 
vyjádření členů správní rady, jakož ani dostatečně 
určitým způsobem nestanovuje adresu, na níž lze členům 
doručit návrh rozhodnutí. Požadujeme tyto dvě náležitosti 
do ustanovení dopracovat. 

 

Akceptováno 
 
Navrhuje se následující upřesnění odstavce 6:  
 
     „(6) Správní rada může přijímat rozhodnutí i mimo jednání, 
a to v písemné formě nebo s využitím technických prostředků. 
Člen správní rady, který je oprávněný svolat jednání správní 
rady, zašle návrh rozhodnutí všem dalším členům správní 
rady; návrh se zasílá na adresu určenou členem správní 
rady, jemuž je návrh zasílán. Nedoručí-li člen správní rady 
ve lhůtě uvedené v návrhu rozhodnutí členu správní rady 
oprávněnému ke svolání jednání správní rady souhlas 
s návrhem rozhodnutí, platí, že s návrhem nesouhlasí; lhůta 
pro doručení vyjádření člena správní rady nesmí být 
kratší než 7 dnů ode dne, kdy mu byl návrh doručen. 
Rozhodnutí, včetně dne jeho přijetí, oznámí člen správní rady 
oprávněný ke svolání jednání správní rady všem dalším 
členům správní rady.“.  

 

K § 19 a 20  

V návaznosti a ve smyslu shora uvedených připomínek č. 
14 a 17 požadujeme do zákona začlenit společnou 
úpravu smlouvy o výkonu funkce a odpovědnosti za 
škodu, jež bude platit pro ředitele i členy správní rady.  

 

Akceptováno částečně 
 
Práva a povinnosti mezi VNZO a ředitelem, včetně 
odpovědnosti za škodu, se řídí zákoníkem práce - ředitel bude 
zaměstnancem VNZO.  
 
Odpovědnost členů správní rady za škodu je upravena v § 20. 
 
Smlouva o výkonu funkce člena správní rady bude do návrhu 
doplněna – viz vypořádání připomínky k § 17.  
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K § 21 odst. 1 písm. b) a c)  

Z návrhu ani z důvodové zprávy není zřejmé, z jakého 
důvodu zaniká výkon funkce člena správní rady v případě 
jeho odvolání zakladatelem v jiný okamžik, než v případě 
jeho odvolání zaměstnanci. Vzhledem k zachování právní 
jistoty při současné absenci bližší úpravy způsobu 
odvolávání členů správní rady požadujeme, aby v obou 
případech platilo, že zánik výkonu funkce nastává dnem 
doručení odvolání. 

 

Akceptováno 
 
Navrhuje se následující upřesnění § 22:  

 
„§ 22 

Ukončení výkonu funkce člena správní rady 

Výkon funkce člena správní rady končí 
a) uplynutím jeho funkčního období, 
b) dnem doručení odvolání členu správní rady jmenovaného 

zakladatelem,  
c) dnem odvolání člena správní rady voleného 

zaměstnanci,…“.  
 

Odstavec 2 byl vypuštěn. 

 

K § 21 odst. 2  

Považujeme za vhodné, aby k zániku funkce člena 
správní rady v případech, kdy tento přestane splňovat 
některou z podmínek pro jmenování do funkce, došlo, 
obdobně jako podle § 155 občanského zákoníku, ze 
zákona.  

Nad rámec právě uvedené připomínky dále 
konstatujeme, že zakladatel nemůže být oprávněn 
odvolat člena správní rady jmenovaného zaměstnavateli 
ve všech případech, jež jsou stanoveny ve větě první 
tohoto ustanovení, jelikož v ní uvedený výčet, jež se 
omezuje toliko na pozbytí podmínek pro jmenování do 
funkce, je pouze demonstrativní (arg. „zejména“), pročež 
by při extensivní interpretaci tohoto pojmu mohlo 
docházet k zásahu do práva zaměstnanců jmenovat své 
zástupce ve správní radě ze strany zakladatele. 

Požadujeme proto upravit ustanovení ve smyslu našich 
připomínek. 

 
Akceptováno 

 
Do § 22 bylo doplněno písmeno f) v tomto znění:  
„f) z dalších důvodů stanovených zákonem.“. 
 
Odstavec 2 byl vypuštěn. 
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K § 36 odst. 1  

Ustanovení de iure omezuje okruh univerzitních 
nemocnic, když stanovuje, že takovou nemocnicí může 
být pouze VNZO, jež vznikla změnou právní formy státní 
příspěvkové organizace uvedené v příslušné příloze 
návrhu zákona. Vzhledem k této definici nebude možné 
založit nové univerzitní nemocnice ve smyslu návrhu 
zákona, jelikož tyto nebudou schopny dostát právě 
uvedeným požadavkům (nebude se jednat o dřívější 
státní příspěvkové organizace obsažené v příslušné 
příloze). Takovéto omezení nepovažujeme do budoucna 
za vhodné, jelikož v případě veřejného zájmu na zřízení 
nové univerzitních nemocnice bude nutné novelizovat 
toto stanovení.  

Požadujeme proto přeformulovat ustanovení při 
stanovení možnosti vzniku nových univerzitních 
nemocnic.  
 

Neakceptováno - ROZPOR 
 
Připomínka je v rozporu se záměrem MZ nezřizovat další 
univerzitní nemocnice nad rámec stávajících fakultních 
nemocnic.  

 

K § 36 odst. 6    

Stanovení dne zániku univerzitní nemocnice 
nepovažujeme za vhodné ani možné. Po zrušení 
univerzitní nemocnice musí dojít k její likvidaci, přičemž 
dříve přijatým zákonem nelze spolehlivě presumovat 
datum ukončení likvidace. Zároveň návrh ustanovení 
neřeší problematiku zápisu VNZO v obchodním rejstříku, 
pročež není zřejmé, zda by mělo po dni zániku VNZO 
dojít k jejímu, svými účinky demonstrativnímu, výmazu 
z obchodního rejstříku, či zda by měl být její zápis 
v rejstříku ponechán. Dále konstatujeme, že z návrhu 
není seznatelné, z jakého důvodu nemůže dojít 
k přeměně univerzitní nemocnice. 

Požadujeme proto z návrhu ustanovení slova „až 9“ 
vypustit, slovo „nevztahují“ nahradit slovem „nevztahuje“, 
jakož i vypustit část věty za středníkem. 

Akceptováno částečně 
 
Navrhuje se následující změna odstavce 6: 

 
     „(6)Ustanovení § 8 a 9 se na univerzitní nemocnici 
nevztahují. Univerzitní nemocnice se zrušuje zákonem; 
zákon současně stanoví den zániku univerzitní 
nemocnice.“.  
 
 
Sloučení, splynutí nebo rozdělení univerzitních nemocnic 
nebude možné.   
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 K § 43 odst. 2 písm. a) 

Podle tohoto ustanovení může být smluvní stranou pouze 
vysoká škola, jež má akreditovaný studijní program nebo 
studijní obor všeobecné lékařství. Podle § 39 odst. 2 však 
může být v čele univerzitní lékárny pouze osoba, jež je 
jmenována ředitelem nemocnice po dohodě s děkanem 
farmaceutické fakulty. Vzhledem k této skutečnosti 
požadujeme doplnit do ustanovení povinnost, aby měla 
vysoká škola taktéž akreditován studijní program 
farmacie.  

 

Akceptováno 
 
Navrhuje se následující znění § 43 odst. 2 písm. a):  
 
„a) má akreditován studijní program nebo studijní obor 
všeobecné lékařství nebo farmacie a“.   
 

K § 48 odst. 1 

Návrh zřejmě vychází z ustanovení § 48 zákona o 
obchodních korporacích, tamní pravidlo však přejímá 
nedůsledně; návrh nepřevzal úpravu prekluze práva 
namítnout neplatnost právního jednání. To však výrazně 
snižuje právní jistotu, jelikož právo namítnout neplatnost 
právního jednání bude podléhat pouze promlčení (v 
případě relativní neplatnosti), přičemž délky promlčecích 
lhůt podle občanského zákoníku jsou ve srovnání 
s úpravou prekluzivních lhůt v zákoně o obchodních 
korporacích významně delší. Návrh rovněž nestaví 
najisto, jde-li o neplatnost absolutní či relativní. Vzhledem 
k uvedenému požadujeme upravit předmětné ustanovení 
po vzoru § 48 zákona o obchodních korporacích. 

 

Akceptováno 
 
Navrhuje se ustanovení odstavce 1 upravit následovně:  
 
„(1) Vyžaduje-li tento zákon k právnímu jednání souhlas 
správní rady nebo zakladatele, je právní jednání učiněné bez 
tohoto souhlasu neplatné. Neplatnosti se lze dovolat do 6 
měsíců ode dne, kdy se o neplatnosti oprávněná osoba 
dozvěděla nebo dozvědět měla a mohla, nejdéle však do 
10 let ode dne, kdy k takovému jednání došlo.“.  
 

K § 49 odst. 2  

Z návrhu není patrná osobní působnost této normy, když 
není zřejmé, zda se „poskytovatelem zdravotních služeb“ 
míní pouze osoba mající oprávnění k poskytování 
takovýchto služeb podle § 2 odst. 1 zákona o zdravotních 
službách, či osoba, která poskytuje zdravotní služby 

Neakceptováno - ROZPOR 
 
Správního deliktu podle § 49 odst. 2 se může dopustit pouze 
poskytovatel zdravotních služeb.  
Kdo je poskytovatelem zdravotních služeb stanoví § 2 odst. 1 
zákona o zdravotních službách. Podle citovaného ustanovení 
se poskytovatelem zdravotních služeb rozumí fyzická nebo 
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podle § 11 odst. 2 téhož zákona, či zda dokonce jakákoliv 
osoba, jež poskytuje zdravotní služby v rozporu s § 11 
odst. 2, a jež přitom zneužívá označení „univerzitní 
klinika“, „univerzitní ústav“ či „univerzitní lékárna“.  

Požadujeme proto upřesnění předmětného ustanovení ve 
smyslu právě uvedené připomínky. 

 

právnická osoba, která má oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách. 
Uvedené oprávnění se vydává formou rozhodnutí.   
Osoba uvedená v § 11 odst. 2 se nepovažuje za 
poskytovatele zdravotních služeb – poskytuje zdravotní služby 
bez výše uvedeného oprávnění a v omezeném rozsahu.  
 

K § 50 odst. 1 a 2 

Upozorňujeme na nestandardní konstrukci, podle níž 
dojde ke změně právní formy ke dni určenému zákonem. 
Konstrukci je nutné považovat za problematickou 
v případech, kdy k takto určenému dni nebudou splněny 
všechny podmínky pro změnu, jelikož v takovém případě 
nebude moci soud změnu právní formy do obchodního 
rejstříku zapsat. Požadujeme proto upravit uvedená 
ustanovení způsobem, jenž bude souladný se zákonem 
č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a 
fyzických osob, ve znění zákona č. 87/2015 Sb.  
 

Neakceptováno - ROZPOR 
 
V připomínce se bez bližšího odůvodnění předjímá možnost 
nesplnění podmínek pro změnu právní formy. Není tak jasné, 
proč by zakladatel neměl splnit požadavky stanovené 
zákonem pro zápis změny právní formy do obchodního 
rejstříku.  
 
Rovněž není zřejmé, v čem je shledán nesoulad se zákonem 
č. 304/2014 Sb.  
 

K § 50 odst. 3  
Návrh nerespektuje § 1105 občanského zákoníku. 
V zájmu zachování právní jistoty a jednoty právního řádu 
požadujeme ustanovení přepracovat v souladu 
s uvedeným ustanovením občanského zákoníku.  
 
 

Neakceptováno - ROZPOR 
 
Jedná se o speciální úpravu vůči § 1105 o.z.  
Zápis vlastnického práva k nemovitostem do katastru 
nemovitostí nemá v tomto případě konstitutivní účinky.    
Vkladovou listinou bude potvrzení zakladatele obsahující 
výčet nemovitých věcí a věcných práv, které přejdou na 
VNZO podle zákona.  
Odstavec 3 byl upraven podle připomínky Českého úřadu 
zeměměřického a katastrálního.  
 

K části jedenácté - § 62 

Vzhledem k navržené konstrukci hrozí, že zákon nabyde 
účinnosti dříve, než patnáctým dnem po jeho vyhlášení. 

Akceptováno 
 
Cílem navržené úpravy nabytí účinnosti zákona je, aby zákon 
nabyl účinnosti co nejdříve po jeho vyhlášení ve Sbírce 
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Požadujeme proto stanovit jiný způsob určení nabytí 
účinnosti zákona, popřípadě v souladu s čl. 9 odst. 4 
Legislativních pravidel vlády v obecné části důvodové 
zprávy uvést, v čem spočívá naléhavý obecný zájem ve 
smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce 
zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění 
pozdějších předpisů, na dřívějším nabytí účinnosti 
zákona.  

 

zákonů, a to s ohledem na termín změny právní formy 
státních příspěvkových organizací podle § 50. Termín 
účinnosti však byl změněn tak, aby nehrozilo, že zákon 
nabyde účinnosti dříve než patnáctým dnem po jeho 
vyhlášení. 
 
Implementace právní úpravy se v první fázi dotkne 
omezeného okruhu subjektů, jimiž budou především uvedené 
státní příspěvkové organizace a dále MZ, které vykonává vůči 
těmto organizacím zřizovatelskou funkci.   
 
 

 
 

  

Ministerstvo financí K návrhu zákona obecně 
 

1. Před vypracováním tohoto materiálu by měla vzniknout 
dlouho postrádaná koncepce zdravotnictví, která by 
definovala optimální velikost a strukturu nemocniční sítě. 
Bez vzniku této koncepce a diskusí nad ní není možné 
vytvářet nástroje, prostřednictvím kterého mají být 
zařazována zdravotnická zařízení do privilegované sítě, 
jak zamýšlí tento návrh zákona. Tyto nástroje mají být až 
konkrétním rozpracováním obecné koncepce a nelze je 
vytvářet předem.  

 

Neakceptováno 
 
Připomínka není legislativního charakteru. 
 

2. Nevidíme důvod, proč by pro nemocnice měla být 
vytvářena zcela nová právní forma a proč je nevyhovující 
některá ze standardních právních forem, jako je ústav či 
nezisková akciová společnost. S tímto se předkladatel 
vůbec v důvodové zprávě nevypořádává. Přitom 
například právní úprava ústavu podle ust. § 402 a násl. 
občanského zákoníku se velmi blíží navrhované právní 
formě „nezisková zdravotnická organizace“. Požadujeme 

Vysvětleno 
 
V otázce nezbytnosti navrhované právní úpravy VNZO 
odkazujeme na závěrečnou zprávu RIA.  
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tedy přeložit detailní rozbor zdůvodňující potřebnost 
vytvoření zcela nové speciální právní formy pro 
nemocnice, a to navíc nikoliv pro všechny nemocnice, ale 
pouze pro vybrané, resp. určené Ministerstvem 
zdravotnictví. 

 

3. Tím, že transformace na právní formu neziskové 
zdravotnické organizace není obligatorní, tedy nevztahuje 
se na veškeré nemocnice, ale pouze na nemocnice 
vybrané, ať již určené přímo zákonem v Příloze č. 2 
návrhu zákona, či na základě rozhodnutí Ministerstva 
zdravotnictví podle ust. § 4 odst. 2 návrhu zákona, 
dochází tak k zásadnímu rozdělení nemocnic nikoliv na 
základě jejich činnosti, nýbrž na základě právní formy, 
potažmo formy vlastnictví. Z toho vychází i diferenciace 
práv a povinností daných subjektů. Toto je zjevně 
diskriminační. Znamenalo by to porušení rovného 
postavení poskytovatelů a konkurenčního prostředí.  

 

Neakceptováno  - ROZPOR 
 
Diskriminace čili rozlišování není samo o sobě zapovězeno. 
V daném případě máme za to, že se jedná o legitimní 
rozlišování. 
 
 

4. Návrh zákona nepřináší žádné prvky, které by 
znamenaly potřebné zvýšení efektivity poskytovaných 
zdravotních služeb a nepřináší ani žádné přínosy pro 
pacienta. Měly by být doplněny do důvodové zprávy.  

 

Vysvětleno 
 
V otázce nezbytnosti navrhované právní úpravy VNZO 
odkazujeme na závěrečnou zprávu RIA. 
 
 
  
 

5. (původně připomínka č. 12)  

Požaduje se provést novelizace souvisejících předpisů v 
samostatném zákoně, a to v souladu s čl. 28 odst. 5 
Legislativních pravidel vlády. Toto ustanovení uvádí, že 
ke spojení právního předpisu s novelou má docházet jen 
zcela výjimečně.  Je tedy zřejmé, že tyto situace by měly 
být co nejméně časté a odůvodněné závažnými 
skutečnostmi, pro které je nezbytné spojit novelu s 

Neakceptováno - připomínka legislativně technické povahy 
 
S ohledem na minimální rozsah změn souvisejících zákonů a 
jejich počet není účelné novelizovat tyto zákony samostatným 
zákonem. Legislativní pravidla vlády tento postup umožňují. 
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právním předpisem do jednoho předpisu.  

 

6. (původně připomínka č. 13)  

V materiálu je navrhována změna právní formy dotčených 
subjektů, a to ze státní příspěvkové organizace na novou 
právní formu nezisková zdravotnická organizace. Státní 
příspěvková organizace v souladu se zákonem o 
účetnictví patří mezi vybrané účetní jednotky (dále 
organizační složky státu, příspěvkové organizace zřízené 
územními samosprávnými celky, územní samosprávné 
celky, dobrovolné svazky obcí, RRRS, státní fondy podle 
rozpočtových pravidel a zdravotní pojišťovny), pro které 
rozsah a způsob sestavování účetní závěrky, včetně 
uspořádání, označování a obsahové vymezení položek 
účetní závěrky, účetní metody atd. stanoví vyhláška č. 
410/2009 Sb. Dále vybrané účetní jednotky předávají 
podle technické vyhlášky o účetních záznamech účetní 
závěrku a další účetní záznamy do centrálního systému 
účetních informací státu. Některé vybrané účetní 
jednotky, státní příspěvkové organizace všechny, pak 
předávají Pomocný analytický přehled.  

S ohledem na uvedený typ účetních jednotek a jejich 
hospodaření je právě pro tyto účetní jednotky stanovena 
adekvátní míra regulace ze strany právních předpisů v 
oblasti účetnictví (jednoznačně stanoveny podrobné 
vzory účetních záznamů, směrná účtová osnova je 
stanovena na úroveň syntetických účtů, Pomocný 
analytický přehled podávající detailní informace pro účely 
sestavení národních účtů pro EUROSTAT a účetních 
výkazů za Českou republiku atd.).  

V případě, že by nedošlo k žádným úpravám právních 
předpisů, pak by neziskové zdravotnické organizace již 
nebyly vybranou účetní jednotkou a vedly by účetnictví 
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. pro neziskové 
organizace, což by znamenalo jednoznačnou ztrátu 

Akceptováno  
 
VNZO bude začleněna mezi vybrané účetní jednotky. Za tím 
účelem byl do návrhu zákona doplněn návrh novely zákona 
o účetnictví (část druhá).  
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informací pro jejich uživatele (například Český statistický 
úřad, Ministerstvo financí atd.), kdy by již výše uvedené 
účetní záznamy nebyly předávány do centrálního 
systému účetních informací státu. S ohledem na 
skutečnost, že právě v oblasti zdravotnictví je 
jednoznačný zájem zejména výše uvedených uživatelů 
mít dostatečné množství ekonomických informací, pak 
právě navrhovaná úprava je s tímto požadavkem v 
přímém rozporu. Dále zdůrazňujeme, že navrhovaná 
úprava by představovala významné finanční dopady na 
dotčené účetní jednotky v souvislosti s úpravou 
ekonomických informačních systémů (nové vzory částí 
účetní závěrky, vytvoření Pomocného konsolidačního 
přehledu atd.). 

S ohledem na výše uvedené jednoznačně požadujeme, 
pokud není možné zachovat stávající právní formu státní 
příspěvkové organizace, aby nezisková zdravotnická 
organizace byla zahrnuta mezi vybrané účetní jednotky. 
V této souvislosti navrhujeme provedení paralelní změny 
zákona o účetnictví, ve kterém by v ustanovení § 1 odst. 
3 došlo k rozšíření vymezení vybraných účetních 
jednotek právě o neziskové zdravotnické organizace. 
Otázkou však zůstává, jakým způsobem by postupovala 
nezisková zdravotnická organizace, která byla založena 
právnickou osobou jinou než vybraná účetní jednotka 
nebo fyzická osoba, z tohoto důvodu nepovažujeme za 
vhodné, aby neziskové zdravotnické organizace mohly 
být zakládány právnickými osobami jinými než vybranými 
účetními jednotkami nebo fyzickými osobami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. (původně připomínka č. 14)  

V celém materiálu není řešena problematika oceňování 
majetku, například ocenění majetku, který zakladatel 
vkládá do neziskové zdravotnické organizace nebo 
ocenění majetku, který nezisková organizace nabyla 
podle ustanovení § 29 odst. 1 písm. b) a c). V tomto 

Akceptováno  
 
VNZO bude začleněna mezi vybrané účetní jednotky.   
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případě by nabývající nezisková zdravotnická organizace 
podle platných právních předpisů v oblasti účetnictví měla 
povinnost ocenit příslušný majetek reprodukční 
pořizovací cenou, což je cena, za kterou by byl majetek 
pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Přestože se jedná o 
majetek, který je do neziskové zdravotnické organizace 
vkládán organizační složkou státu, bude mít nezisková 
organizace povinnost tento majetek oceňovat 
reprodukční pořizovací cenou, kdy s touto skutečností 
mohou být dále spojené výdaje za znalecké posudky atd. 
V případě, že by bylo vyhověno připomínce č. 13 (v této 
tabulce připomínka č. 6), tak v tomto případě nezisková 
zdravotnická organizace naváže na výši ocenění v 
účetnictví účetní jednotky, která o tomto majetku 
naposledy účtovala, což by znamenalo výrazně 
hospodárnější řešení.  

 

K návrhu zákona 
 

8. (původně připomínka č. 5)  

S neexistencí koncepce souvisí i další připomínka. Není 
zřejmé, z čeho vychází typologie neziskových 
zdravotnických organizací uvedená v Příloze č. 1 návrhu 
zákona. Zejména pokud jde organizace 3. a 4. typu, není 
vůbec zřejmé, z čeho vychází minimální rozsah oborů. 
Požadujeme odůvodnit. Takovéto rozdělení by mělo 
vycházet právě z obecnější koncepce, kterou již dlouhou 
dobu po MZ požadujeme.  

 

Akceptováno jinak  
 
Příloha č. 1 „Typy neziskových zdravotnických organizací“ 
byla z návrhu zákona vypuštěna. 

9. (původně připomínka č. 7)  
Zásadně nesouhlasíme s omezením pravomocí 
zdravotních pojišťoven, především se zakotvenou 
kontraktační povinností zdravotních pojišťoven vůči 
neziskovým zdravotnickým organizacím, přičemž 
smlouva má být zároveň uzavřena na dobu neurčitou. 

Neakceptováno - ROZPOR 
 
Jedná se o klíčovou koncepční záležitost spojenou s existencí 
VNZO. 
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Takto je zcela narušován současný princip tvorby sítě ze 
strany zdravotních pojišťoven zakotvený v ust. § 46 a 
násl. zákona č. 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění, 
který je založen na soukromoprávním (byť regulovaném) 
vztahu, tedy smluvní volnosti.  
 

10. (původně připomínka č. 8)  
Za účelem zvýšení transparentnosti hospodaření by měla 
být zakotvena povinnost, že VNZO bude zveřejňovat na 
svých internetových stránkách jednotkové nákupní ceny.  
 

Akceptováno jinak  
 
VNZO bude začleněna mezi právnické osoby, na které se 
vztahuje povinnost uveřejňovat smlouvy podle zákona 
o registru smluv. Za tím účelem byl do návrhu zákona doplněn 
návrh novely zákona o registru smluv (část sedmá).  
 

11. (původně připomínka č. 9)  
Požadujeme zapracovat do návrhu zákona přezkum 
rozhodnutí MZ. Rozhodnutí, u kterého není možný žádný 
přezkum, se jeví jako vysoce neobvyklý jev v českém 
právním systému. V tomto konkrétním případě může 
navíc představovat korupční potenciál, neboť se 
rozhodnutí může dotknout i obchodních společností a 
fyzických osob. Navíc v sobě Ministerstvo zdravotnictví 
bude koncentrovat enormní pravomoc, kdy kromě toho, 
že nastavuje úhrady péče, čímž se již nyní dostává do 
střetu zájmů jakožto zřizovatel přímo řízených nemocnic, 
bude rozhodovat o přidělení privilegovaného statusu 
neziskové zdravotnické organizace, tedy vlastně tvořit síť 
poskytovatelů a zároveň bude plnit roli regulátora, jakožto 
normotvůrce. Toto nepovažujeme za vhodné. 
 

Akceptováno 
 

12. (původně připomínka č. 11)  
Jsme zásadně proti návrhu, aby mohly VNZO sjednávat 
úvěry, zápůjčky či vydávat dluhové cenné papíry. Jednalo 
by se o prolomení zákazu úvěrování, který je 
v současnosti aplikován na příspěvkové organizace. 
V době, kdy se vláda snaží prosadit pravidla rozpočtové 
odpovědnosti pro celý veřejný sektor, to považujeme za 

Akceptováno částečně  
 
VNZO bude moci sjednat smlouvu o úvěru pouze k překlenutí 
dočasného nedostatku peněžních prostředků způsobeného 
opožděnými úhradami zdravotních služeb od zdravotních 
pojišťoven. K sjednání smlouvy bude vyžadován předchozí 
souhlas zakladatele.  
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kontraproduktivní.  
 

 
Navrhovaná úprava je srovnatelná s úpravou přijímání úvěrů 
státní příspěvkovou organizací podle § 62 odst. 3 
rozpočtových pravidel.  
 

13. (původně připomínka č. 15)  

Z návrhu zákona a ani z odůvodnění není zřejmé, jak to 
bude s oprávněním k poskytování zdravotních služeb 
nebo rozhodnutím o registraci u neziskových 
zdravotnických organizací.  

Pokud „předchůdce“ neziskové zdravotnické organizace  
tímto  rozhodnutím již disponoval, není jasné, zda na 
nově vzniklou neziskovou zdravotnickou organizaci 
přechází podle z. č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách, rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb nebo rozhodnutí o registraci 
„automaticky“ nebo budou tato rozhodnutí  vydávána  
všem nově vzniklým neziskovým zdravotnickým nebo 
pouze některým z nich, resp. těm typům neziskových 
zdravotnických organizací, které jsou uvedeny v příloze č. 
1 předkládaného návrhu zákona. Požadujeme doplnit 
např. do § 46 návrhu zákona, příp. vysvětlit v důvodové 
zprávě. Uvedená připomínka má význam pro zachování  
stávajícího osvobození zdravotnických zařízení podle 
zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve 
znění p.p.  
 

Vysvětleno 
 
V případě změny právní formy státní příspěvkové organizace 
na VNZO nedojde k zániku státní příspěvkové organizace a 
tedy ani k zániku oprávnění k poskytování zdravotních služeb 
– to platí i o registraci (viz § 183 odst. 1 občanského 
zákoníku). 
 

14. (původně připomínka č. 16)  
Pokud je cílem předkladatele vytvořit novou právní formu 
právnické osoby – nezisková zdravotnická organizace, 
která v rámci své hlavní činnosti poskytuje lůžkovou 
zdravotní péči a navazující zdravotní služby, které jsou 
hrazeny zejména z veřejného zdravotního pojištění, mělo 
by se podle našeho názoru jednat o účetní jednotky z 
okruhu vybraných účetních jednotek podle zákona o 
účetnictví. Navrhujeme proto v rámci změnového zákona 

Akceptováno  
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novelu zákona o účetnictví, kterou budou neziskové 
zdravotnické organizace zahrnuty mezi vybrané účetní 
jednotky. Tato změna bude vyžadovat rovněž novelizaci 
příslušných prováděcích právních předpisů k zákonu o 
účetnictví.  
 

K příloze č. 2 

15. (původně připomínka č. 6) Nesouhlasíme se zněním 
Přílohy č. 2 návrhu zákona, a to zejména v oddílu B, kde 
jsou vyjmenovány i poskytovatelé psychiatrické péče, 
přičemž toto nereflektuje deklarovaný záměr reformy 
psychiatrické péče, kdy by mělo dojít k redukci lůžkové 
péče, zejména pokud jde o psychiatrické léčebny a 
naopak posílení komunitní a ambulantní péče.  
 

Vysvětleno 
 
Změna právní formy poskytovatelů zdravotních služeb v oboru 
psychiatrie ze státní příspěvkové organizace na VNZO 
nebrání připravovaným změnám v poskytování zdravotních 
služeb v tomto oboru.   
 
 
 

K RIA  

16. (původně připomínka č. 10) RIA je zpracována pouze 
k samotnému zákonu, ale úplně chybí ke změně zákona 
48/1997 a 111/1998, požadujeme doplnit. 
 

Akceptováno 
 
 

K závěrečné zprávě RIA  

17. Str. 4 – ve výčtu povinností státních příspěvkových 
organizací je text pod písmenem a) zmatený. Mluví se 
zde o organizačních složkách státu, kterých se materiál 
netýká a uvádí se zde, že státní příspěvkové organizace 
odvádějí do státního rozpočtu příjmy z pronájmu 
nemovitého majetku, což není pravda. Písmeno a) je tedy 
třeba uvést do souladu s realitou a uvést jen věci, které 
se týkají státních příspěvkových organizací.  
 

Akceptováno 
 
 
 

18. Návrh přeměny 39 státních příspěvkových organizací 
na neziskové zdravotnické organizace znamená dopad 
na stání rozpočet ve výši cca 17,55 mil. Kč (cca 0,45 mil. 
Kč x 39 SPO). Současně dojde k poklesu výběru daně 
z příjmů. 

Akceptováno částečně 
Náklady spojené se změnou právní formy ponesou státní 
příspěvkové organizace.   
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Proto požadujeme do předkládací zprávy nebo důvodové 
zprávy návrhu zákona doplnit konkrétní zdroj, ze kterého 
budou tyto dopady na státní rozpočet pokryty.  
 

K shrnutí závěrečné zprávy - bod 2 Cíl návrhu zákona 

19. V tomto bodu se uvádí, že přeměna na neziskovou 
zdravotnickou organizaci bude možná též v případě 
akciových společností a společností s ručením 
omezeným „s jediným akcionářem nebo společníkem“. V 
návrhu zákona však toto zúžení u tzv. „jiné právnické 
osoby“ uvedeno není.  
 

Akceptováno jinak 
  
Úprava změny právní formy jiných právnických osob než 
státních příspěvkových organizací byla z návrhu zákona 
vypuštěna.  

K důvodové zprávě 

20. Důvodová zpráva k návrhu zákona je velmi strohá, 
kusá a neodpovídá ani rozsahu, ani závažnosti 
připravované změny.  

Vzhledem k významnosti změn je důvodová zpráva 
naprosto nedostačující, neboť nedává odpovědi na 
základní otázky a to ani v obecné, ani ve zvláštní části, 
kde je významná část paragrafů členěna v rámci 
důvodové zprávy do jedné skupiny (např. § 10 – 21, § 22 
až 32), aniž by podrobněji odůvodňovala právní úpravu.  
V souladu s Legislativními pravidly vlády má být zvláštní 
část důvodové zprávy členěna podle jednotlivých 
paragrafů navrhovaného zákona. Zvláštní část důvodové 
zprávy obsahuje odůvodnění jednotlivých navrhovaných 
ustanovení zákona, vysvětlení jejich účelu, principů, 
nezbytnosti, případně obsahuje i srovnání s platným 
právním stavem.  
 

Akceptováno částečně 
  
Důvodová zpráva byla částečně doplněna. Máme však za to, 
že její rozsah odpovídá potřebě. 

K jednotlivým ustanovením návrhu zákona 
 

K § 3 písm. b)  

 

Akceptováno  
 
Do návrhu zákona byla doplněna úprava předchozího 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAEPBBJQR)



25 
 

Podle důvodové zprávy bude k založení neziskové 
zdravotnické organizace (dále jen „VNZO“) státem nutný 
předchozí souhlas vlády, která současně určí, které 
ministerstvo bude za stát vykonávat funkci zakladatele, s 
tím, že proto se navrhuje v části páté odpovídající 
novelizace (doplnění o možnost založení VNZO) ust. § 29 
zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a 
jejím vstupování v právních vztazích, ve znění pozdějších 
předpisů. V ust. § 3 písm. b) návrhu však nic takového 
stanoveno není a uváděná vazba na navrhovanou 
novelizaci § 29 zákona č. 219/2000 Sb. v části páté 
návrhu chybí, resp. není vůbec zřejmá. Navrhujeme 
dopracovat ust. § 3 písm. b), tzn. doplnit, že je-li 
zakladatelem VNZO stát, tak funkci zakladatele plní 
vládou určená organizační složka státu po předchozím 
udělení souhlasu se založením s danou VNZO. Bude tak 
dosaženo ucelené úpravy s ustanoveními § 7 odst. 4 
(VNZO založenou státem lze zrušit jen s předchozím 
souhlasem vlády) a § 8 odst. 3 (rozhodnout o přeměně 
VNZO založené státem lze jen s předchozím souhlasem 
vlády). Zákon o VNZO by tak byl  - a z hlediska věcného 
(problematika resortu zdravotnictví, regulace vzniku 
nových VNZO podmíněna souhlasem Ministerstva 
zdravotnictví, nesouhlas Ministerstva zdravotnictví může 
zabránit vzniku i té NOZ, k jejímuž založení dala vláda 
svůj předchozí souhlas) a systémového by měl být – v 
otázce založení, změn a zrušení  NOZ komplexní 
úpravou a lex specialis ve vztahu k zákonu č. 219/2000 
Sb. Viz dále připomínku k části páté - § 56 návrhu.  

 

souhlasu vlády se založením VNZO a v návaznosti na to byl 
vypuštěn návrh novely zákona č. 219/2000 Sb.   
 

K § 3 písm. c)  

 

Podle části textu ustanovení za středníkem se zjevně 
uvažuje možnost „založení“ univerzitní nemocnice. To 
odporuje § 36 odst. 1 návrhu zákona, podle kterého je 

Akceptováno  
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univerzitní nemocnice vymezena výlučně jako nezisková 
zdravotnická organizace 1. typu, která vznikla změnou 
právní formy státní příspěvkové organizace uvedené v 
oddílu A přílohy č. 2. Jediné univerzitní nemocnice tedy 
budou ty, které vzniknou ze zákona uvedenou přeměnou, 
a nebude možno běžným zakladatelským aktem založit 
nové. To ostatně potvrzuje i důvodová zpráva k § 36. V § 
50 odst. 2 se sice obecně předpokládá vydání 
zakladatelské listiny pro přeměněná nestátní 
zdravotnická zařízení (tedy i univerzitní nemocnice), tato 
listina však nebude mít konstitutivní účinek. V cit. části 
textu písmene c) by tedy mělo být slovo „založení“ 
vypuštěno. 

 

K § 3 písm. g)  

 

Je třeba upřesnit, jakou formou bude vymezení majetku, 
který zakladatel bude vkládat do VNZO, provedeno. 
Např. lze doplnit, že vymezení majetku bude provedeno 
formou soupisu, který bude nedílnou součástí 
zakladatelské listiny (viz obdobná úprava v § 3 vyhl. č. 
62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a 
státních organizací s majetkem státu). 

 

Akceptováno  
 
Vkládaný majetek bude vymezen formou soupisu. Soupis 
majetku bude součástí zakladatelské listiny.  
 

K § 8  

V navrhovaném ustanovení chybí, že o přeměně 
neziskové zdravotnické organizace rozhoduje zakladatel.  

 

Chybí rovněž, kdo do obchodního rejstříku doloží 
přeměnu neziskové zdravotnické organizace (v případě 
sloučení jedna zaniká, v případě splynutí zanikají 
stávající a vzniká nová, v případě rozdělení vznikají i 

Akceptováno  
 
Úprava oprávnění zakladatele rozhodovat o přeměně VNZO 
byla v návrhu zákona upřesněna.   
 
Návrh na zápis přeměny VNZO do obchodního rejstříku podá 
zakladatel – v tomto smyslu byl návrh zákona doplněn.  
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nové organizace).  

 

K § 16 odst. 1 písm. c) 

 

V ustanovení § 16 odst. 1 písm. c) je uvedeno, že správní 
rada schvaluje mimo jiné účetní závěrku neziskové 
zdravotnické organizace. V případě státní příspěvkové 
organizace požadavky na organizaci schvalování účetní 
závěrky a způsob poskytování součinnosti osob 
zúčastněných na tomto schvalování stanovuje vyhláška 
č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních 
závěrek některých vybraných účetních jednotek. Pokud 
by tedy nebylo vyhověno připomínce č. 13 (v této tabulce 
připomínka č. 6), pak by nebyl upraven proces 
schvalování účetní závěrky neziskové zdravotnické 
organizace, přestože státní příspěvkové organizace 
postupovaly podle vyhlášky č. 220/2013 Sb. již při 
schvalování účetní závěrky za účetní období roku 2012.  

Na základě výše uvedeného požadujeme, aby neziskové 
zdravotnické organizace postupovaly při schvalování 
účetní závěrky podle vyhlášky č. 220/2013 Sb., tedy aby 
byly vybranou účetní jednotkou. 

 

Akceptováno   
 

 
 

K § 22 a násl. 

 

V tomto a následujících paragrafech se zcela náhodně 
pracuje s pojmy „příjem“, „výdej“, „náklad“ a „výnos“. 
Žádáme, aby se v materiálu zcela jednoznačně používaly 
zásadně pojmy „výnos“ a „náklad“. Při používání pojmů 
náklad v. výnos a příjem v. výdaj by mělo být 
jednoznačné, zda se v daném případě věcně jedná o 
akruální princip nebo o pouhý tok peněz. Dotčené 
subjekty zcela jednoznačně o své činnosti povedou 

Akceptováno 
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podvojné účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví. Z 
tohoto důvodu a zejména z důvodu zvýšení právní jistoty 
dotčených subjektů požadujeme, aby se v materiálu 
používaly výhradně pojmy uváděné v zákoně o účetnictví, 
příp. právních předpisech na tento zákon navazujících 
(prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví). 

 

K § 22 odst. 3 

 

Požadujeme jednoznačně vysvětlit záměr předkladatele, 
z jakého důvodu za závazky vzniklé z hlavní činnosti 
neziskové zdravotnické organizace založené státem ručí 
stát, když majetek je ve vlastnictví samotné neziskové 
zdravotnické organizace. Odůvodnění uvedené v 
důvodové zprávě je podle našeho názoru nedostačující, 
kdy je uváděno, že úprava navazuje na stávající úpravu 
ručení státu za závazky státních příspěvkových 
organizací, a to z důvodu, že státní příspěvkové 
organizace mají příslušnost k hospodaření s majetkem 
státu, tedy nespravují vlastní majetek. Dále požadujeme 
vysvětlit, z jakého důvodu neručí za závazky neziskové 
zdravotnické organizace územní samosprávný celek, jiná 
právnická osoba nebo fyzická osoba, pakliže je jejím 
zakladatelem. Nevidíme důvod, aby stát ručil za závazky 
všech neziskových zdravotnických organizací, byť jsou to 
pouze závazky z hlavní činnosti. 

Akceptováno 
 
Úprava ručení státu za závazky VNZO byla z návrhu zákona 
vypuštěna.  

K § 23 odst. 2 

 

Výdaje je třeba upravit taxativně. 

 

Akceptováno 

 
 

K § 22, 23, 24 a 25 

 

Akceptováno 
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Žádáme o jednoznačné upřesnění zmíněných ustanovení 
paragrafů, kdy současné znění je vzhledem k použité 
ekonomické terminologii zcela nepřesné a zavádějící. V 
uvedených ustanoveních paragrafů jsou podle našeho 
názoru zaměňovány pojmy náklady, výnosy, příjmy a 
výdaje, přestože se jedná o úplně odlišné skutečnosti. Je 
například otázkou, jestli je opravdu záměrem sestavovat 
rozpočet nákladů a výnosů, kdy navíc jsou v ustanovení § 
23 vymezeny příjmy a výdaje. Náklady a výnosy 
nepředstavují v tom samém okamžiku tok peněz. Zisk 
pak nepředstavuje peněžní prostředky. Například v 
ustanovení § 25 odst. 2 je uvedeno, že kladný 
hospodářský výsledek po zdanění je mimo jiné využíván 
k financování hlavní činnosti, přičemž účetní jednotka 
může mít zisk, ale nemusí mít peněžní prostředky k 
financování činnosti. Považujeme toto ustanovení za v 
praxi nenaplnitelné.  

V této souvislosti žádáme o předložení jednoznačné 
koncepce/záměru, jak bude probíhat sestavování 
rozpočtu a jak budou naplňována jednotlivá ustanovení 
uvedených paragrafů, z uvedeného návrhu je totiž 
zřejmé, že jsou zaměňovány pojmy. V důvodové zprávě 
tato koncepce/záměr není uveden. 

 

Terminologie byla sjednocena.  
 

Základní právní rámec pro sestavení rozpočtu VNZO je 
v návrhu zákona upraven (viz § 23 a násl.). 

K § 25 odst. 2, § 27 odst. 1 písm. a), § 28 odst. 2 

 

Žádáme slova „kladný hospodářský výsledek“, resp. 
„kladného účetního hospodářského výsledku“ nahradit 
slovem „zisk“. Zdůvodnění: pro zvýšení právní jistoty 
dotčených subjektů je třeba v materiálu zásadně používat 
výhradně pojmy uváděné v zákoně o účetnictví. Pojem 
„kladný (účetní) hospodářský výsledek“ v české účetní 
legislativě není uveden a mohl by způsobovat výkladové 
potíže. Jsme si vědomi toho, že materiál pojednává o 

Akceptováno 
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neziskové zdravotnické organizaci a zřejmě proto také 
zpracovatel návrhu materiálu nechtěl použít slovo „zisk“. 
Proto bychom – jako alternativní řešení – navrhovali 
používat raději slova „... využívá případný zisk po 
zdanění....“. 

 

K § 26, 27 a 28 

 

I v tomto případě jsou uvedená ustanovení paragrafů 
zavádějící a nepřesná.  

Například rezervní fond je tvořen z kladného výsledku 
hospodaření (nepeněžní veličina) a peněžních darů 
(peníze), přičemž prostředky jsou mimo jiné určeny k 
úhradě ztráty (nepeněžní veličina), jedná se tedy o 
kapitálový fond, nebo záměrem předkladatele je v tomto 
případě peněžní úhrada ztráty? Jedná se o zavádějící 
ustanovení. Dále prostředky rezervního fondu jsou 
určeny k úhradě sankcí, ke krytí dočasného nedostatku 
finančních prostředků, nebo k jiným mimořádným 
výdajům schváleným zakladatelem, tedy v tomto případě 
se jedná o tok peněžních prostředků, přičemž kladný 
výsledek hospodaření nemusí znamenat přebytek příjmů 
nad výdaji a účetní jednotka nemusí vůbec mít peněžní 
prostředky ve výši 5 % kladného výsledku hospodaření. 

 

Akceptováno  
 
Úprava zdrojů fondů a použití prostředků fondů byla 
upřesněna.   

K § 28 

 

Základním zdrojem sociálního fondu je podle návrhu i 
„příděl z kladného hospodářského výsledku“. V § 27 odst. 
1 písm. a) je zdrojem rezervního fondu příděl finančních 
prostředků nejméně ve výši 5 % „z kladného účetního 
hospodářského výsledku“. Požadujeme pojmy sjednotit. 

Akceptováno jinak 
 
Text „příděl z kladného hospodářského výsledku“ byl 
vypuštěn. 
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K § 28  

 

Návrh zákona nestanoví základní pravidla pro nakládání 
se sociálním fondem. Je nutné, aby navrhovaný předpis 
taková pravidla stanovil nebo odkázal v hospodaření se 
sociálním fondem na vyhlášku č.114/2002 Sb., o fondu 
kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších 
předpisů, tak jak mají stanoveno jiné organizace, které 
měnily formu z příspěvkových organizací (které tvoří 
FKSP) na jiné organizace. 

 

Akceptováno 
 
Na hospodaření a použití prostředků sociálního fondu se 
použijí obdobně právní předpisy o fondu kulturních a 
sociálních potřeb – v tomto smyslu byl návrh zákona doplněn.   
 

K § 28 odst. 1 

 

Není objasněn obsah formulace „zabezpečení kulturních, 
sociálních a dalších potřeb zaměstnanců“. Na jaké oblasti 
bude možné z fondu přispívat a za jakých podmínek? 
Požadujeme výslovně stanovit. 

 

Akceptováno 
 
Na použití prostředků sociálního fondu se použijí obdobně 
právní předpisy o fondu kulturních a sociálních potřeb – 
v tomto smyslu byl návrh zákona doplněn.  
 

K § 28 odst. 2        

 

Není jasně formulováno, jakým způsobem bude příděl do 
fondu tvořen, Návrh zákona upravuje míru pouze ve 
vztahu k ročnímu objemu nákladů zúčtovaných na platy a 
náhrady platů a odměny za pracovní pohotovost, ve 
vztahu k přídělu z „kladného hospodářského výsledku“ 
není míra vůbec stanovena. Nutno objasnit. Požadujeme 
jednoznačně stanovit výši maximálního přídělu do 
sociálního fondu. V rámci specifikace uvedeného 
ustanovení doporučujeme reflektovat připravovanou 
novelu vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a 
sociálních potřeb, která je v současné době v 

Akceptováno jinak 
 
Příděl z „kladného hospodářského výsledku“, jako zdroj fondu, 
byl vypuštěn.  
 
Na další příjmy sociálního fondu se použijí obdobně právní 
předpisy o fondu kulturních a sociálních potřeb – v tomto 
smyslu byl návrh zákona doplněn.  
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legislativním procesu a která navyšuje základní příděl do 
fondu. Dále není stanoveno, jaké jsou další zdroje 
sociálního fondu. 

 

K části první § 28 

 

V souvislosti s tvorbou sociálního fondu se upozorňuje, 
že ustanovení § 24 odst. 2 písm. zr) zákona č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 
upravuje podmínky daňové uznatelnosti výdajů na tvorbu 
sociálního fondu, a to pouze v případě veřejně 
prospěšných poplatníků, kteří jsou veřejnou vysokou 
školou nebo veřejnou výzkumnou institucí. Pokud by 
měly být výdaje na tvorbu sociálního fondu neziskové 
zdravotnické organizace též daňově uznatelné, je 
zapotřebí do § 24 odst. 2 písm. zr) zákona o daních z 
příjmů doplnit k veřejné vysoké škole a veřejné výzkumné 
instituci i neziskovou zdravotnickou organizaci. 

 

Akceptováno 
 
Výdaje na tvorbu sociálního fondu VNZO budou daňově 
uznatelné. Za tím účelem byl do návrhu zákona doplněn 
návrh novely zákona o daních z příjmů (viz část třetí). 
 
 

K § 29 odst. 1 písm. a) a b) 

 

Požadujeme, aby tato ustanovení byla v materiálu dále 
přesně specifikována. To znamená, že požadujeme zcela 
jednoznačně stanovit, v jakém ocenění bude nezisková 
zdravotnická organizace tento majetek do svého 
účetnictví přebírat. Pro zvýšení právní jistoty dotčených 
subjektů je nezbytně nutné v materiálu uvést, v jakém 
ocenění budou do svého účetnictví majetek přebírat. 
Způsob ocenění není důležitý pouze pro správné 
zobrazení v účetnictví nabyvatele, ale má také daňové 
dopady. Vágní formulace uvedené v návrhu materiálu 
jsou příliš zavádějící a pokud nebude přesně stanoven 
způsob ocenění, bude docházet k výrazným výkladovým 

Akceptováno  
 
VNZO bude postupovat jako vybraná účetní jednotka.  
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dezinterpretacím materiálu. 

K § 31 odst. 1, 2 a 3 písm. a) 

 

Navrhovaná ustanovení mohou v důsledku vést k tomu, 
že nezisková zdravotnická organizace bude nucena 
sestavovat konsolidovanou účetní závěrku. Navíc, pokud 
se z podstaty věci má skutečně jednat o neziskovou 
organizaci, nemělo by jí být vůbec umožněno zakládání či 
zřizování jiné osoby, nebo dokonce umožněno dočasně 
volné peněžní prostředky vkládat do jiných osob, 
zejména s ohledem na rizikovost takového způsobu 
„podnikání“, či vydávat cenné papíry. 

Žádáme, aby návrh těchto ustanovení byl bez náhrady 
vypuštěn, či omezen pouze na možnost sdružování. 

 

Akceptováno  
 
Byla ponechána pouze možnost, aby VNZO s předchozím 
souhlasem zakladatele 
- se sdružila s jinou osobou za účelem společné činnosti 

nebo věci, nebo 
- sjednala smlouvu o úvěru k překlenutí dočasného 

nedostatku peněžních prostředků způsobeného 
opožděnými úhradami zdravotních služeb od zdravotních 
pojišťoven (obdoba úvěrů podle § 62 odst. 3 rozpočtových 
pravidel).  

K § 31 odst. 3 písm. b) 

 

V návrhu tohoto ustanovení se objevuje slovo „jmění“ 
přesto, že nikde v návrhu zákona tento pojem není 
definován. Žádáme, aby tento pojem byl v materiálu 
řádně definován, aby následně nedocházelo k 
výkladovým dezinterpretacím tohoto pojmu. 

 

Akceptováno jinak 
 
Pojem „jmění“ byl vypuštěn.  
 

 

 

K § 33 odst. 1 
 

Požadujeme slova „jiného právního předpisu“ nahradit 
slovy „zákona o účetnictví“. 

Akceptováno 
 
 

K § 34 odst. 2 
 
Požadujeme slova „právními předpisy“ nahradit slovem 
„zákonem“. 

Akceptováno 
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K § 34 odst. 2 písm. d) 

 

Požadavek uvedený v tomto písmeně nemá jakékoli 
opodstatnění, neboť přehled o majetku a závazcích 
podává rozvaha sestavená v souladu se zákonem o 
účetnictví a příslušnou prováděcí vyhláškou k němu. Z 
tohoto důvodu požadujeme toto písmeno bez náhrady 
vypustit. Pokud by se však mělo jednat o jinou informaci, 
než kterou rozvaha poskytuje, pak je třeba požadavek na 
tuto informaci v materiálu specifikovat. 

 

Akceptováno 
 
Ustanovení bylo vypuštěno. 

K § 34 odst. 2 písm. f) 

 

Z návrhu tohoto ustanovení vůbec není jasné, co je 
přesně požadováno a co je míněno „základními údaji“. 
Vzhledem k naprosté vágnosti tohoto ustanovení 
požadujeme jeho vypuštění bez náhrady, případně 
požadujeme přesnou specifikaci tohoto požadavku. 

Nebude-li tento požadavek nijak blíže či přesněji 
specifikován, zvýší se u dotčených subjektů právní 
nejistota a každý subjekt pak stejně bude ve výroční 
zprávě uvádět informace podle vlastního uvážení 
(samozřejmě, po schválení příslušnými orgány). Navíc, k 
právní nejistotě bude docházet i u auditorů, jaké 
informace vlastně mají být předmětem jeho ověření. 

 

Akceptováno 
 
Ustanovení bylo vypuštěno.  
 
  

K § 34 odst. 2 písm. d) 

 

S ohledem na skutečnost, že výroční zpráva obsahuje 
podle zákona o účetnictví i účetní závěrku, ve které jsou 
informace o vlastním majetku a závazcích uvedeny, 

Akceptováno 
 
Ustanovení bylo vypuštěno.  
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považujeme přehled o vlastním majetku a závazcích, 
který má samostatně obsahovat výroční zpráva, za 
nadbytečnou a neopodstatněnou informaci a požadujeme 
tento přehled vypustit. Navržené znění by vedlo k 
významným nehospodárnostem. 

 

K § 49 odst. 7 

 

Zásadně nesouhlasíme s tím, aby správním orgánem 
příslušným k projednávání správního deliktu porušením § 
36 odst. 4 a 5 byl krajský úřad v přenesené působnosti. 
Pokud není zakladatelem, který podle navrhovaného § 35 
je oprávněn vykonávat kontrolu hospodaření neziskové 
zdravotnické organizace, není oprávněn zjišťovat ani 
kontrolovat zda nezisková zdravotnická organizace je 
oprávněna ve svém názvu používat označení „univerzitní 
nemocnice“, „univerzitní klinika“ atd. 

 

Akceptováno částečně  

 
Ustanovení bylo upřesněno.  
Správní delikty bude projednávat správní orgán, který 
udělil poskytovateli zdravotních služeb oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb (viz § 15 zákona 
o zdravotních službách). 
 
Krajský úřad je podle § 107 zákona o zdravotních službách 
oprávněn kontrolovat všechny poskytovatele zdravotních 
služeb, kterým udělil k poskytování zdravotních služeb 
oprávnění, tj. po přijetí tohoto návrhu zákona též VNZO, aniž 
by musel být jejich zakladatelem.  
Kontrola dodržování podmínek pro požívání označení 
univerzitní nemocnice, univerzitní klinika, univerzitní ústav a 
univerzitní lékárna není podmíněna oprávněním ke kontrole 
hospodaření VNZO. Zda poskytovatel zdravotních služeb je 
univerzitní nemocnicí, bude možné zjistit z údajů obchodního 
rejstříku.  
  
Kraje neuplatnily k navrhované úpravě projednávání 
správních deliktů krajským úřadem žádné připomínky.   
 

K § 50  

 

V tomto ustanovení je třeba podrobněji upravit přechod 
peněžních prostředků. Jde o prostředky na běžné 
hospodaření, stejně jako o prostředky na fondech 

Akceptováno  
 
Prostředky rezervního fondu a fondu odměn státní 
příspěvkové organizace se stanou prostředky rezervního 
fondu VNZO. Prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb 
státní příspěvkové organizace se stanou prostředky 
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příspěvkové organizace. U prostředků fondů je třeba 
vyřešit, zda se stanou základem pro fondy neziskové 
zdravotnické organizace (nezisková zdravotnická 
organizace vytváří pouze 2 fondy, zatímco příspěvkové 
organizace vytváření 4 fondy), anebo splynou s ostatními 
prostředky. 

 

Také je třeba vyřešit případné nakládání s prostředky, 
které příspěvková organizace obdržela jako dotaci. 

 

Otázkou také je ukončení hospodaření příspěvkové 
organizace (hospodářský výsledek) a vypořádání vztahů 
se státním rozpočtem za minulý rok, kdy příspěvková 
organizace již bude neziskovou zdravotnickou organizací. 

 

sociálního fondu VNZO. Přechodná ustanovení byla v tomto 
smyslu doplněna.  

Prostředky fondu reprodukce majetku splynou s ostatními 
prostředky. 

 
 
Vysvětleno  
 
V případě změny právní formy státní příspěvkové organizace 
na VNZO se státní příspěvková organizace neruší ani 
nezaniká (platí obecná právní úprava podle § 183 o.z.). 
Nedojde ani ke změně dosavadních práv a povinností 
vyplývajících z rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné 
finanční výpomoci podle § 14 a násl. rozpočtových pravidel.  
 
 

K § 50  
 

Postrádáme úpravu potvrzující z důvodu právní jistoty 
trvání dosavadních závazků přeměňovaných subjektů i 
práv a závazků z pracovněprávních vztahů. 

 

Vysvětleno 
 
V případě změny právní formy státní příspěvkové organizace 
na VNZO se státní příspěvková organizace neruší ani 
nezaniká - platí obecná právní úprava podle § 183 o.z. 
Závazky státní příspěvkové organizace se stanou závazky 
VNZO.  
 

K § 51  

 
Tato úprava není nutná. Pokud skutečně navrhovaný 
zákon nabude účinnosti již v průběhu roku 2016, s čímž 
je počítáno, pak bude moci být využit čl. II bod 2 novely 
rozpočtových pravidel. 

 

Akceptováno 
 
Předmětná úprava byla z návrhu zákona vypuštěna. 

K § 53  

 

Část druhá, § 53 navrhuje doplnit do § 18a odst. 5 

Akceptováno 
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zákona o daních z příjmů na konec textu písmene c) 
slova „, s výjimkou neziskové zdravotnické 
organizace“. Touto změnou by neziskové 
zdravotnické organizace zdaňovaly příjmy dle tzv. 
úzkého základu. 

S touto změnou zásadně nesouhlasíme, neboť je 
domníváme, že by pro poplatníky byla ekonomicky 
nevýhodná. Současná daňová legislativa je pro veřejně 
prospěšné poplatníky, kteří jsou poskytovateli 
zdravotních služeb s oprávněním k poskytování 
zdravotních služeb podle zákona upravujícího zdravotní 
služby, nastavena tak, že tito poplatníci zdaňují své 
příjmy v tzv. širokém základu daně, tj. předmětem daně 
jsou všechny příjmy, s výjimkou investičních dotací. 
Tento režim umožňuje kompenzovat případné ztráty z 
hlavní činnosti oproti ziskům z vedlejší činnosti (vztahuje 
se na poplatníky uvedené v § 18a odst. 5 zákona o 
daních z příjmů).  

Naproti tomu zdaňování v tzv. úzkém základu daně (tj. 
dle ustanovení § 18a odst. 1 až 4 zákona o daních z 
příjmů) nejen že neumožňuje tuto kompenzaci, ale ještě 
vyžaduje, aby poplatníci své činnosti pro daňové účely 
dělili na hlavní, veřejně prospěšnou činnost a vedlejší 
činnost, která je podnikáním. Zdaňování v úzkém základu 
daně je proto zpravidla doprovázeno poskytnutím položky 
snižující základ daně dle § 20 odst. 7 zákona o daních z 
příjmů (veřejně neziskoví poplatníci si mohou základ 
daně snížit o 30 %, nejméně o 300 tisíc Kč, nejvíce o 1 
milion Kč, pro určité typy poplatníků platí jiné limity). 
Jeden z účelů tohoto snížení základu daně je právě 
kompenzovat nemožnost uplatňovat ztráty z hlavní 
činnosti. Navržená novela však ustanovení o možnosti 
uplatňování tohoto snížení základu daně neziskovými 
zdravotnickými organizacemi neobsahuje. 

Další důvodem našeho nesouhlasu je rovnost zacházení 
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s jednotlivými poskytovateli zdravotních služeb, kterou by 
uvedený návrh narušil. Důvodem, proč poskytovatelé 
zdravotních služeb s oprávněním podle zákona 
upravujícího zdravotní služby byli zahrnuti mezi veřejně 
prospěšné poplatníky s širokým základem daně, byl 
záměr stanovení stejných daňových režimů pro 
poplatníky vykonávající stejné nebo srovnatelné činnosti, 
bez ohledu na to, zda jsou běžnými podnikatelskými 
subjekty nebo poplatníky, kteří nebyli založeni za účelem 
podnikání. 

Proto se nedomníváme, že by navržená změna byla pro 
neziskové zdravotnické organizace výhodná. Navíc 
pokud nebude navržená změna provedena, neziskové 
zdravotnické organizace budou i nadále pro účely zákona 
o daních z příjmů považovány za veřejně prospěšné 
poplatníky podle § 17a zákona o daních z příjmů. 

 

K § 56  

 

Z důvodů uvedených v připomínce k § 3 písm. b) návrhu 
s navrhovanou novelizací ust. § 29 zákona č. 219/2000 
Sb. nesouhlasíme, navrhujeme proto část pátou z návrhu 
vypustit. 

 

Akceptováno  

 

Viz vypořádání připomínky k § 3 písm. b).    

 

K § 57 bodům 2 a 3 

 

Požadujeme vypustit body 2 a 3. Zásadně nesouhlasíme 
s doplněním navrhovaného odst. 11 do § 27 zák. č. 
250/2000 Sb., v platném znění. Jedná se o naprosto 
nesystémovou právní úpravu. Odůvodnění k tomuto 
ustanovení je zavádějící, neboť předložený návrh zákona 
dává územnímu samosprávnému celku možnost na 
základě svého vlastního uvážení založit neziskovou 
zdravotnickou organizaci. Stejně tak územní 

Neakceptováno – ROZPOR 
 
Je třeba i krajům umožnit snadnou transformaci příspěvkové 
organizace na VNZO. 
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samosprávný celek může na základě zák. č. 90/2012 Sb. 
založit akciovou společnost nebo společnost s ručením 
omezeným. V souvislosti s navrženou dikcí si dovolujeme 
upozornit, že příspěvkové organizace zřízené územními 
samosprávnými celky do 31. 12. 2000 nemusely být, a ve 
většině případů nejsou, zapsány v obchodním rejstříku. 

 

K § 61 

 

Požadujeme vypustit celou část desátou (tj. § 61 návrhu), 
která obsahuje novelizaci zákonného opatření Senátu o 
dani z nabytí nemovitých věcí.  

Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je v zásadě 
pouze úplatné nabytí vlastnického práva k nemovitým 
věcem. Z předloženého návrhu vyplývá, že předkladatelé 
předpokládají skutečnost, že neziskové zdravotnické 
organizace budou uskutečňovat i úplatná právní jednání. 
Neexistuje však žádný věcný důvod, který by 
ospravedlňoval osvobození úplatných převodů či 
přechodů vlastnického práva k nemovitým věcem ve 
prospěch těchto subjektů. 

Předkládaný návrh navíc zcela postrádá jakékoliv 
vysvětlení navrhované úpravy v oblasti daně z nabytí 
nemovitých věcí. V případě úvah o možných daňových 
úlevách s předpokládaným dopadem do státního 
rozpočtu považujeme za žádoucí provedení příslušné 
analýzy, jež by navrhla možná řešení a jejich 
vyhodnocení. Tato analýza by měla být součástí 
důvodové zprávy. 

Závěrem uvádíme, že důvodová zpráva nikterak 
nevysvětluje nejen záměr, ale i důvody předkladatele, 
které byly zakotvením daného osvobození sledovány. 
Činnost těchto subjektů je poměrně široce koncipována, 
zejména pokud jde o doplňkovou činnost, jež není 

Akceptováno  
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žádným způsobem omezena.  

Vzhledem k výše uvedenému nespatřujeme důvody pro 
zakotvení navrhovaného osvobození v oblasti daně z 
nabytí nemovitých věcí. 

 

  

  

Ministerstvo vnitra 
K § 5 a 6  
 
Z hlediska pojmosloví dochází k užívání nejednotné 
terminologie, když se hovoří o „rozhodnutí o žádosti o 
vydání souhlasu“ (§ 5 odst. 4), „rozhodnutí o vydání 
souhlasu“ (§ 6 odst. 2), jakož i o „rozhodnutí o žádosti“ (§ 
6 odst. 3 a 4). Požadujeme normativní text sjednotit. 
 

Akceptováno 
 
Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 
Terminologie byla sjednocena. 

K § 5 odst. 2  
 
Ustanovení vymezuje účastníky řízení o vydání souhlasu, 
které povede Ministerstvo zdravotnictví a jehož vydání je 
nezbytnou podmínkou k zápisu neziskové zdravotnické 
organizace do obchodního rejstříku. Není zřejmé, zda 
bylo záměrem omezit okruh účastníků řízení pouze na 
zde vyjmenované subjekty, nebo se naplňuje § 27 odst. 3 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, dle něhož jsou 
účastníky řízení rovněž osoby, o kterých to stanoví 
zvláštní zákon. Této variantně odpovídá zvolená 
formulace (neboť se nestanoví, že účastníky řízení jsou 
„pouze“ vymezené subjekty), z věcného hlediska však 
platí, že zakladatel neziskové zdravotnické organizace je 
vždy účastníkem řízení, neboť o vydání souhlasu žádá [§ 
27 odst. 1 písm. a) správního řádu]. Ustanovení je tedy 
zmatečné a je třeba jej upravit. Případné omezení okruhu 
účastníků řízení je rovněž třeba řádně odůvodnit ve 
zvláštní části důvodové zprávy.  

Akceptováno 
 
Cílem je omezit okruh účastníků řízení pouze na vyjmenované 
subjekty.  
 
Navrhuje se upřesnit odstavec 2 následovně:  
 
„(2) Účastníky řízení o vydání souhlasu k zápisu do 
obchodního rejstříku jsou pouze zakladatel neziskové 
zdravotnické organizace, zdravotní pojišťovny oprávněné 
k provádění veřejného zdravotního pojištění a kraj, v jehož 
správním obvodu je místo poskytování zdravotních 
služeb uvedené v zakladatelské listině.“. 
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K § 5 odst. 3  
 
Požadujeme upřesnit, na základě jakých podkladů bude 
Ministerstvo zdravotnictví zkoumat potřebnost zajištění 
místní a časové dostupnosti zdravotnické péče a 
předpoklady neziskové zdravotnické organizace plnit 
podmínky pro poskytování zdravotní péče. Důvodová 
zpráva v tomto ohledu také žádné vysvětlení neposkytuje 
a navržená formulace je příliš neurčitá. Jednoznačná 
kritéria by měla být stanovena i s ohledem na skutečnost, 
že na udělení souhlasu nemá být dle návrhu právní nárok 
a rozhodnutí ministerstva je vyloučeno ze soudního 
přezkumu. 
 

 
Akceptováno částečně 
 
Základní požadavky na dostupnost zdravotních služeb jsou 
stanoveny zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále nařízením vlády 
č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních 
služeb.  
 
Jako podklady pro rozhodování budou využity též údaje o 
zajištění zdravotních služeb od zdravotních pojišťoven, které 
budou účastníky řízení. 
 
Podmínkou pro poskytování zdravotních služeb VNZO, stejně 
jako u ostatních poskytovatelů zdravotních služeb, je získání 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb vydané 
příslušným správním úřadem podle zákona o zdravotních 
službách; souhlas k zápisu VNZO do obchodního rejstříku, 
vydaný MZ, toto oprávnění nenahrazuje. Nebude-li mít VNZO 
již v době řízení o udělení souhlasu k zápisu do obchodního 
rejstříku oprávnění k poskytování zdravotních služeb (toto 
oprávnění není podmínkou pro podání žádosti o udělení 
souhlasu), bude přihlédnuto též k předpokladům VNZO 
následně splnit požadavky na personální zabezpečení 
zdravotních služeb a na věcné a technické vybavení 
zdravotnického zařízení, což je podmínkou pro udělení 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Tyto požadavky 
jsou stanoveny prováděcími právními předpisy k zákonu o 
zdravotních službách.  
 
MZ si může pro účely řízení vyžádat též další podklady.  
 

K § 5 odst. 4  
 

Akceptováno 
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Rozhodnutí o žádosti o vydání souhlasu má dle tohoto 
ustanovení být vyloučeno ze soudního přezkumu, 
přičemž však postrádáme jakékoli zdůvodnění této 
odchylky v důvodové zprávě. Právo na soudní přezkum 
rozhodování orgánů veřejné správy přitom vyplývá již 
z čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. 
Zákonodárce sice může vyloučit některá rozhodování ze 
soudního přezkumu, nejde-li o rozhodování týkající 
se základních práv a svobod, taková výluka by však měla 
být vždy opodstatněná a odpovídající povaze 
rozhodované věci. V daném případě nejsou důvody 
výluky zřejmé, požadujeme proto alespoň doplnit 
důvodovou zprávu. 
 

Úprava vylučující soudní přezkum byla vypuštěna. 
 

K § 6  
 
Upravují se náležitosti souhlasu Ministerstva zdravotnictví 
k zápisu neziskové zdravotnické organizace do 
obchodního rejstříku. Ač se mají výslovně upravit pouze 
ty náležitosti, které nejsou upraveny správním řádem, 
dochází k určité duplicitě v případě identifikačních údajů 
zakladatele neziskové zdravotnické organizace [písmeno 
b)], který je účastníkem řízení o vydání souhlasu a musí 
být označen ve výrokové části rozhodnutí podle § 68 
odst. 2 a § 27 odst. 1 správního řádu. Dle našeho názoru 
je duplicitní rovněž název, sídlo a typ neziskové 
zdravotnické organizace podle písmene a) a c), neboť je-
li ve výrokové části třeba uvést řešení otázky, která je 
předmětem řízení, musí být jednoznačně identifikována 
také nezisková zdravotnická organizace, o jejíž zápis do 
obchodního rejstříku v daném případě jde. 
 
Pokud jde o skutečnosti vyplývající z písmen d) a e), není 
zcela zřejmé, v jakém smyslu by měly být upraveny 
v souhlasu k zápisu neziskové zdravotnické organizace  
do obchodního rejstříku, resp. jaké důsledky z této úpravy 

 
Akceptováno částečně  
 
 
 
 
 
Údaje uvedené v písmenech a) a c) byly ponechány v zájmu 
jednotné úpravy údajů o VNZO, které mají být uvedeny 
v rozhodnutí.  
 
 
 
Udělení souhlasu se váže na konkrétní obory zdravotní péče, 
pro které je potřeba zajistit dostupnost zdravotních služeb 
prostřednictvím VNZO a proto tyto obory musí být v souhlasu 
uvedeny. Pouze v těchto oborech zdravotní péče bude VNZO 
povinna poskytovat zdravotní služby (viz § 46) a pouze na tyto 
obory se bude vztahovat povinnost zdravotních pojišťoven 
uzavřít s VNZO smlouvu o poskytování a úhradě zdravotních 
služeb (viz část třetí – změna zákona o veřejném zdravotním 
pojištění).  Může jít o všechny obory zdravotní péče uvedené 
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v rozhodnutí plynou. Má-li mít Ministerstvo zdravotnictví 
také kompetenci závazně určit obory zdravotní péče, 
v nichž bude nezisková zdravotnická organizace 
zdravotní služby poskytovat, popř. určit také místo 
poskytování zdravotních služeb, jde o širší kompetenci, 
než jen rozhodnout o udělení či neudělení souhlasu 
k zápisu neziskové zdravotnické organizace do 
obchodního rejstříku v podobě, v jaké zakladatel upravil 
její poměry v zakladatelské listině. Požadujeme, aby byl 
návrh zákona podroben revizi a přepracován, neboť by 
z něj mělo být jednoznačně zřejmé, zda může 
ministerstvo měnit původní záměr zakladatele či je jeho 
souhlas pouze určitým formálním aktem. 
 

v zakladatelské listině, nebo jen o některé z těchto oborů, a to 
podle potřeb zajištění dostupnosti zdravotních služeb.  
 
VNZO však bude moci poskytovat zdravotní služby i 
v oborech zdravotní péče, které nebudou uvedeny v souhlasu, 
avšak k těmto oborům se nebudou vztahovat výše uvedené 
povinnosti VNZO a zdravotních pojišťoven.   
 
 

K § 6 odst. 4  
 
S výše uvedenou připomínkou souvisí též úprava 
odstavce 4, ze které sice vyplývá, že Ministerstvo 
zdravotnictví může v souhlasu k zápisu neziskové 
zdravotnické organizace stanovit určité podmínky pro její 
činnost, avšak pouze nepřímo. Ministerstvo zdravotnictví 
má být oprávněno vykonávat kontrolu neziskové 
zdravotnické organizace, zda plní podmínky stanovené 
v souhlasu k zápisu této organizace do obchodního 
rejstříku. Předložená podoba návrhu však podle našeho 
názoru neopravňuje Ministerstvo zdravotnictví k tomu, 
aby v rámci souhlasu k zápisu neziskové zdravotnické 
organizace do obchodního rejstříku vymezilo jakékoliv 
podmínky. Ostatně vedlejší ustanovení ve výrokové části 
rozhodnutí lze přitom připustit jen tehdy, je-li k tomu 
výslovná opora v zákoně. 
 
Dále požadujeme upřesnit, jestli je souhlas vydáván na 
dobu určitou či na dobu neurčitou.  
 

Akceptováno  
 
Úprava kontroly byla z odstavce 4 vypuštěna.   
 
MZ je oprávněno vykonávat kontrolu u poskytovatelů 
zdravotních služeb podle § 107 a 108 zákona o zdravotních 
službách.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Navrhuje se v § 6 odst. 1 doplnit za písmeno e) větu „Souhlas 
k zápisu do obchodního rejstříku se vydává na dobu 
neurčitou.“.  
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Je také třeba vyjasnit otázku vydávání případného 
opětovného souhlasu ministerstva pro případy, kdy bude 
nezisková zdravotnická organizace rozšiřovat např. obory 
poskytované péče apod. 
 

 
Navrhuje se následující úprava:  
 
     „(4) Ministerstvo zdravotnictví může na žádost zakladatele 
změnit obory zdravotní péče nebo území, pro které jsou 
zdravotní služby poskytovány, uvedené v souhlasu k zápisu 
do obchodního rejstříku.  

     (5) Změny podle odstavce 4 povolí Ministerstvo 
zdravotnictví změnou rozhodnutí o vydání souhlasu 
k zápisu do obchodního rejstříku. Účastníky řízení jsou 
pouze zakladatel neziskové zdravotnické organizace, 
nezisková zdravotnická organizace, které se změna 
týká, zdravotní pojišťovny oprávněné k provádění 
veřejného zdravotního pojištění a kraj, v jehož správním 
obvodu je místo poskytování zdravotních služeb 
uvedené v zakladatelské listině. Na řízení se obdobně 
vztahuje § 5 odst. 3 a 4.“. 
  
 

K § 47 odst. 1  
 
Podle § 98 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách, je hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných 
zdravotnických služeb dobrovolný proces probíhající na 
základě smlouvy mezi poskytovatelem zdravotnických 
služeb a osobou oprávněnou k vykonání hodnocení. 
Domníváme se tedy, že povinnost neziskové 
zdravotnické organizace podrobit se jednou za tři roky 
tomuto hodnocení je v rozporu s předmětným 
ustanovením zákona o zdravotních službách, neboť to je 
založeno na bázi dobrovolnosti. Požadujeme uvedený 
rozpor odstranit. 
 

Akceptováno  
 
Návrh novely zákona o zdravotních službách bude doplněn o 
změnu § 98 odst. 1 následovně:  
  
„(1) Hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních 
služeb (dále jen „hodnocení kvality a bezpečí“) je dobrovolný 
proces, jehož účelem je posoudit podle hodnotících standardů 
organizační úroveň poskytování zdravotních služeb, a to z 
hlediska jejich kvality a bezpečí. Poskytovatel se účastní 
hodnocení kvality a bezpečí na základě dobrovolnosti, 
nestanoví-li zákon jinak.“. 
 
 

K § 49  
  

Akceptováno  
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S ohledem na předpokládanou účinnost zákona o 
neziskových zdravotnických organizacích je třeba oblast 
správního trestání upravit dle stávajících zásad, neboť 
účinnost nového přestupkového zákona (sněmovní tisk 
č. 555) je navrhována až k 1. červenci 2017. Je proto 
třeba vyjasnit, zda se upravené správní delikty vztahují 
jen na právnickým osobám nebo též na fyzické osoby 
(viz odstavec 2, který zakotvuje správní delikt 
poskytovatele zdravotních služeb, kterým však může být 
dle § 2 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb. fyzická i právnická 
osoba), a tomu uzpůsobit samotný nadpis paragrafu, 
jakož i znění skutkových podstat, kdy musí být upraveny 
zvlášť přestupky fyzických osob a zvlášť správní delikty 
právnických osob. 
 

 
Ustanovení § 49 bylo upraveno podle připomínek. 
 
 
 
Uvedené správní delikty se vztahují na právnické i fyzické 
osoby.  
 
 

K § 49 odst. 1 
 
Znění skutkové podstaty požadujeme upravit 
následujícím způsobem: 
„Nezisková zdravotnická organizace se dopustí správního 
deliktu tím, že neposkytuje lůžkovou zdravotní péči, další 
navazující zdravotní služby nebo pohotovostní služby 
podle § 46 odst. 1.“. 
  
Současně je třeba vyjasnit, zda k naplnění skutkové 
podstaty má dojít v případě, kdy nezisková zdravotnická 
organizace neposkytuje vyjmenované služby vůbec, nikoli 
např. v případě jejich neposkytnutí v jednotlivém případě. 
 

 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
Jde o případy, kdy VNZO nezačne poskytovat zdravotní 
služby vůbec (stačí, že neposkytuje i v jednom z oborů), nebo 
s poskytováním zdravotních služeb přestane, nejde-li 
o přerušení poskytování zdravotních služeb podle § 26 
zákona o zdravotních službách.  
Nejedná se tak o jednotlivé případy neposkytnutí služeb.  
  

K § 49 odst. 2  
 
Dopustí-li se daná osoba správního deliktu tím, že poruší 
podmínky jinak dovoleného jednání, uvádí se slova „v 
rozporu“ na závěr skutkové podstaty. Platí-li, že 
univerzitní nemocnice je poskytovatelem zdravotních 

Akceptováno  
 
Skutkové podstaty byly přeformulovány.  
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služeb, který může v souladu s § 36 odst. 4 a 5 užívat 
zde vymezená označení, je třeba ve výše naznačeném 
smyslu přeformulovat obě skutkové podstaty.  
 

K § 49 odst. 3  
 
Spojení „lze uložit“ je třeba nahradit spojením „se uloží“, 
které při absenci obecné úpravy základů odpovědnosti za 
správní delikty právnických osob vyjadřuje skutečnost, že 
správní delikt se projednává z úřední povinnosti. 
  
Výši pokuty za správní delikt podle písmene a) 
považujeme za značnou, absentuje přitom jakékoli její 
zdůvodnění v důvodové zprávě. Výše pokuty má být 
přiměřeně přísná a odrazující (preventivně-represivní 
funkce) tak, aby odrážela typovou závažnost porušených 
právních povinností. Podle ustálené judikatury však 
současně nemá být likvidační a má přihlížet 
k majetkovým a osobním poměrům delikventa. Splnění 
uvedených požadavků má být obsahem důvodové 
zprávy, která by měla na konkrétních příkladech 
protiprávního jednání a jeho společenské škodlivosti 
popsat, proč je horní hranice pokuty takto vysoká a proč 
nepostačuje stanovit horní hranici pokuty nižší. Bez 
dalšího nelze s takto vysokou pokutou souhlasit. 
 

 
Akceptováno – první část připomínky („se uloží“). 
 
 
Podle písmene a) lze VNZO uložit pokutu do 10 mil. Kč, 
pokud poruší povinnost poskytovat zdravotní služby.  
Navrhuje se výši pokuty snížit – např. podle zákona 
o zdravotních službách je horní hranice pokuty 1 mil. Kč.  
V opačném případě je třeba stávající výši pokuty odůvodnit. 
 
 

K § 49 odst. 4 až 8  
 
V souladu s obvyklou legislativní technikou v oblasti 
správního trestání požadujeme předmětná ustanovení 
formulovat jako samostatný paragraf. 
 
V odstavci 4 dále navrhujeme nahradit slova „Nezisková 
zdravotnická organizace nebo poskytovatel zdravotních 
služeb“ slovy „Právnická osoba“.  

 
 
Akceptováno  
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V odstavci 8 navrhujeme vypustit druhou větu z důvodu 
nadbytečnosti. Jedná se o obecnou úpravu, která vyplývá 
již z § 6 odst. 1 písm. q) zákona č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění 
pozdějších předpisů, a § 8 odst. 1 písm. d) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  
 

K § 54 – k § 51a zákona o veřejném zdravotním 
pojištění  
 

Obdobně jako v případě § 5 a 6 zákona o neziskových 
zdravotnických organizacích, i zde je třeba sjednotit 
užívanou terminologii, neboť se hovoří o „rozhodnutí o 
vydání souhlasu“, jakož i o „rozhodnutí o žádosti o vydání 
souhlasu“. Rovněž je žádoucí sladit dikci napříč 
jednotlivými zákony, když prve citovaný zákon používá 
termín „řízení o vydání souhlasu“, přičemž zde 
připomínkovaný zákon termín „řízení o žádosti o vydání 
souhlasu“. 

 

Akceptováno  
 

K § 54 - k § 52a odst. 3 a 4 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění   
 
Není zřejmé, v jakých případech Ministerstvo 
zdravotnictví zruší rozhodnutí podle odstavce 3, neboť 
dikci „odpadl důvod, pro který bylo rozhodnutí vydáno“ 
považujeme za nepřesnou. Rozhodnutí se vydává 
v případě, kdy nezisková zdravotnická organizace např. 
opakovaně poruší povinnost poskytovat zdravotní péči 
nebo kdy opakovaně nesplní požadavky na minimální 
personální zabezpečení poskytovaných zdravotních 

Akceptováno 
 
Navrhuje se následující upřesnění odstavce 4:  
 

     „(4)Ministerstvo zdravotnictví zruší na žádost neziskové 
zdravotnické organizace rozhodnutí podle odstavce 3, pokud 
nezisková zdravotnická organizace poskytuje zdravotní služby 
v souladu s právními předpisy. Nezisková zdravotnická 
organizace může požádat o zrušení rozhodnutí nejdříve po 
uplynutí 1 roku ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci. “.  
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služeb, přičemž pokud již tento důvod jednou nastane, 
nemůže z povahy věci posléze „odpadnout“. Spíše jde 
tedy o to, že příslušná nezisková zdravotnická organizace 
nadále poskytuje zdravotní služby v souladu s právními 
předpisy. Navrhujeme proto dané ustanovení v tomto 
smyslu zpřesnit. 
 

 

K důvodové zprávě 
 
Podle čl. 9 odst. 4 Legislativních pravidel vlády by 
zvláštní část důvodové zprávy měla obsahovat 
odůvodnění jednotlivých navrhovaných ustanovení 
zákona, vysvětlení jejich účelu, principů, nezbytnosti, 
případně obsahuje i srovnání s platným právním stavem. 
Do odůvodnění jednotlivých navrhovaných ustanovení se 
nepřejímá text těchto ustanovení, ani text a argumentace, 
obsažené v obecné části důvodové zprávy. V této 
souvislosti upozorňujeme, že předložená důvodová 
zpráva je velmi stručná, v řadě případů naprosto 
nedostatečná a v případě změnových zákonů pak zcela 
chybí. Požadujeme ji proto přepracovat a zejména pak 
její zvláštní část doplnit o zdůvodnění změn celé řady 
právních předpisů, které jsou v souvislosti s předloženým 
návrhem zákona také novelizovány. 
 

 
 
Akceptováno částečně. 
 
Důvodová zpráva byla částečně rozšířena. 

  

Ministerstvo obrany  Obecně k materiálu 
 
Požadujeme stažení materiálu. Materiál shledáváme 
nezpůsobilým pro schválení vládou, a to zejména 
z následujících důvodů: 

 
Návrh zákona je v jeho předkládané podobě 
nesystematický, a to zejména z důvodu zavedení nové 

 
Neakceptováno - ROZPOR 
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právní formy právnické osoby, ačkoliv by cílů 
předkládaného materiálu bylo možno dosáhnout i bez 
této změny dílčí úpravou stávající legislativy. 
 
Rovněž za nesystematické lze považovat propojení 
veřejnoprávních a soukromoprávních aspektů 
v předkládaném návrhu.  
 
Nesystematická je dále i recepce ustanovení občanského 
zákoníku a zákona o obchodních korporacích, která 
jednak nepostihuje odlišnosti v účelu obchodní korporace 
a neziskové zdravotnické organizace a jednak bez 
dalšího neumožňuje určit, zda v některých případech, 
které jsou hraniční může být subsidiárně užito ustanovení 
občanského zákoníku jako lex generalis. 
 
 
V rámci předloženého návrhu zákona je nedostatečně 
řešena návaznost na zákon č. 372/2011 Sb., o 
zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, 
zejména co se týče povinností neziskových 
zdravotnických organizací při poskytování zdravotních 
služeb. 
 
Předkládaný materiál zakládá nerovnost v oblasti 
poskytování zdravotních služeb, neboť poskytovatelé 
zdravotních služeb mající formu neziskové zdravotnické 
organizace budou mít jistotu uzavření smluvního vztahu 
se zdravotními pojišťovnami a navíc budou osvobozeni 
od placení daně z příjmu. Navíc, i v této skupině bude dle 
předkládaného materiálu nerovnost, neboť část 
poskytovatelů bude transformováno již na základě zákon, 
přičemž se jedná téměř bezvýhradně o poskytovatele, 
jejichž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví. Ostatní 
poskytovatelé musí projít řízením upraveným 
v předkládaném zákoně.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Zákon o neziskových zdravotnických organizacích bude 
speciální právní úpravou vůči občanskému zákoníku.  
 
Na právní poměry VNZO se bude vztahovat o.z. v tom 
rozsahu, v jakém nebudou upraveny zákonem o neziskových 
zdravotnických organizacích a dalšími zákony, například 
zákonem o zdravotních službách.   
 
 
VNZO bude poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona 
o zdravotních službách a budou se na ni vztahovat práva a 
povinnosti poskytovatele zdravotních služeb upravené 
uvedeným zákonem a dalšími právními předpisy upravujícími 
poskytování zdravotních služeb.   
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Bude-li materiál přijat v rozporu s výše uvedeným 
požadavkem Ministerstvem obrany na jeho stažení, 
požadujeme do něj zahrnout následující změny: 

 
Postavení Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské 
fakultní nemocnice Praha a její zachování jako resortního 
vzdělávacího centra. 
 
Zrovnoprávnění postavení vojenských nemocnic 
s neziskovými zdravotnickými organizacemi (kontraktační 
povinnost se zdravotními pojišťovnami, osvobození od 
daně z příjmu). 
 
Řešení otázky krizového managementu včetně uchování 
schopností a kapacit pro zabezpečení úkolů za 
nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného 
stavu, zachování postavení vojenských nemocnic v rámci 
bojové a mobilizační pohotovosti. 
  
Zachování služebních míst pro nasaditelné odborníky 
vojenské zdravotní služby a z toho vyplývající možnost 
zabezpečit dostatečný počet kvalifikovaného personálu k 
zajištění plnění mezinárodních závazků ČR vůči NATO a 
EU.  
 
Poskytování zdravotních služeb ve prospěch Armády 
České republiky. 
 
Uchování schopnosti Role 4, tj. zachování kompletní a 
definitivní lékařské péče, v léčebně – odsunovém 
systému Armády České republiky. 
 
Rovněž nelze souhlasit s tím, že udělování souhlasu 
Ministerstva zdravotnictví se zápisem do obchodního 

 
 
 
 
 
Neakceptováno - ROZPOR 
Navrhovaná právní úprava se na vojenské nemocnice nebude 
vztahovat.  
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno - ROZPOR 
Úprava krizového řízení VNZO je nad rámec návrhu zákona. 
 
 
 
 
Neakceptováno 
Připomínka není konkrétní.  
 
 
 
 
Neakceptováno 
Připomínka není konkrétní.  
 
Neakceptováno 
Připomínka není konkrétní.  
 
 
Akceptováno 
Úprava vylučující soudní přezkum byla z § 5 vypuštěna. 
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rejstříku nepodléhá soudnímu přezkumu a navrhuji, aby 
toto rozhodnutí standardně soudnímu přezkumu 
podléhalo. Navrhovaný stav je ve spojení s ustanovením 
o tom, že na vydání rozhodnutí není právní nárok, 
korupčním rizikem.  
 
Požaduji umožnit zakladateli stanovit přesné limity pro 
rozhodování o nakládání s majetkem ve statutu či 
obdobném dokumentu neziskové zdravotnické 
organizace. 
 

 
 
 
 
 
 
Neakceptováno - ROZPOR 
Zejména v případech, kdy zakladatelem VNZO bude stát 
nebo územní samosprávný celek, je nezbytné, aby podmínky 
pro nakládání s majetkem VNZO byly stanoveny jednotně 
zákonem.  
 

K § 53, k novele zákona o daních z příjmu 
 
Požadujeme ustanovení bez náhrady vypustit. 
 
Odůvodnění  
Ustanovení je dle našeho názoru neproporční vzhledem 
k jeho dopadům na státní rozpočet, a je též nesystémové, 
neboť ad hoc vybírá jednu skupinu subjektů, a těm 
stanovuje plošnou výjimku z určitého druhu daně. 
 
Ustanovení je dále svou konstrukcí formulované poměrně 
nevhodně, neboť je výjimka vložena do části ustanovení, 
které se zabývá ukládáním dané povinnosti. Pro účely 
přehlednosti by jistě bylo lepší výjimku vložit do 
ustanovení, které se zabývá výjimkami. 
 

 
Akceptováno 
 

K důvodové zprávě, k vyhodnocení korupčních rizik, 
k textu „Návrh zákona o neziskových zdravotnických 
organizacích je standardním legislativním návrhem 
a nezakládá riziko zvýšení korupčních rizik“ 

 
Uvedený text požaduji doplnit o vyhodnocení korupčních 
rizik vzhledem k procesu řízení na vydání rozhodnutí.             

 

 
Akceptováno jinak 
 
Nově je zapojeno více subjektu do řízení a připouští se soudní 
přezkum. 
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Odůvodnění 
Podle § 4 odst. 1 návrhu zákona vzniká nezisková 
zdravotnická organizace dnem zápisu do obchodního 
rejstříku a k této skutečnosti je nutný podle § 4 odst. 2 
návrhu souhlas Ministerstva zdravotnictví. Podle § 5 odst. 
4 návrhu není právní nárok na vydání souhlasu a 
rozhodnutí o žádosti o vydání souhlasu nelze přezkoumat 
soudem. 

 
Vzhledem k tomu, že neexistuje možnost opravného 
prostředku při obdržení negativního rozhodnutí, nelze 
v tomto případě vyvrátit korupční rizika. Je proto třeba se 
s těmito riziky vypořádat, minimálně je zmínit, případně 
navrhnout nějaká protiopatření. 
 

K důvodové zprávě, k § 22 odst. 3  
 
Požadujeme dopracovat v důvodové zprávě problematiku 
týkající se ručení státu za ztráty neziskové zdravotnické 
organizace, a to i s možnými konkrétními čísly.  

 
Odůvodnění  
Podle § 22 odst. 3 ručí stát za závazky vzniklé z hlavní 
činnosti neziskové organizace založené státem. 
Důvodová zpráva proto nereaguje v oblasti výdajů 
státního rozpočtu na možnost, kdy vznikne nezisková 
zdravotnická organizace, která je ve ztrátě. Podle 
prostudovaného materiálu je možné, že okamžitě po 
vzniku této organizace bude ručit za její závazky stát. 
Tímto způsobem hrozí zvýšení deficitu státního rozpočtu, 
protože stát bude muset uhradit závazky organizace. Do 
důvodové zprávy žádáme dopracovat tuto problematiku a 
to i s možnými konkrétními čísly.  
 

 
Akceptováno jinak 
 
Ručení státu bylo vypuštěno. 

K důvodové zprávě, k zhodnocení dopadů materiálu 
 

 
Neakceptováno - ROZPOR 
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Požadujeme do důvodové zprávy doplnit zhodnocení 
souladu návrhu se základními pravidly hospodářské 
soutěže.  

 
Odůvodnění  
Zdravotní pojišťovny musí uzavřít smlouvu s neziskovým 
zdravotnickým zařízením (tato povinnost je v návrhu 
zákona), ostatní zdravotní zařízení musí se 
zdravotnickými pojišťovnami vyjednávat uzavření 
smlouvy, pokud budou chtít rozšířit svou činnost o další 
služby.  
 

 
Rozpor s pravidly hospodářské soutěže neshledáváme. 

  

  

Ministerstvo 
životního prostředí  

K § 5 odst. 4, první věta 
 

Vzhledem k důležitosti, kterou návrhu přikládají 
předkladatel i Programové prohlášení vlády/Koaliční 
smlouva, považujeme za vhodnější vydání souhlasu k 
zápisu neziskové zdravotnické organizace do obchodního 
rejstříku stanovit jako nárokové, tj. za předpokladu 
splnění v zákoně stanovených podmínek vzniká na tento 
souhlas nárok ze zákona. Toto bychom považovali i za 
vhodnější z hlediska právní jistoty dotčených subjektů, 
neboť by se tak předešlo možným námitkám ohledně 
libovůle v rozhodování Ministerstva zdravotnictví. 
Z tohoto důvodu považujeme rovněž za nutné umožnit 
soudní přezkum těchto rozhodnutí (viz připomínka č. 2). 

 
Požadujeme proto toto ustanovení v tomto smyslu 
upravit.  
 

 
Akceptováno částečně 
 
Doporučuje se ponechat úpravu vyloučení právního nároku na 
souhlas se zápisem do obchodního rejstříku.  
 
V praxi může vzniknout požadavek na zajištění dostupnosti 
zdravotních služeb, který se však bude vztahovat pouze 
k některým oborům v rámci typu VNZO. V takovém případě by 
vznik VNZO nebyl účelný.  
V jiných případech bude vhodnější zajistit zdravotní služby 
prostřednictvím již existujícího poskytovatele zdravotních 
služeb.    
Obdobný postup byl zvolen např. v případě vyloučení 
právního nároku na udělení statutu centra vysoce 
specializované péče podle § 112 odst. 4 zákona č. 372/2011 
Sb. 
 
Soudní přezkum bude umožněn. 
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K § 5 odst. 4, druhá věta 
 
Za neopodstatněné považujeme vyloučení soudního 
přezkumu rozhodnutí o žádosti o vydání souhlasu k 
zápisu neziskové zdravotnické organizace (VNZO) do 
obchodního rejstříku. Rozhodnutí Ministerstva 
zdravotnictví jako ústředního orgánu státní správy by 
podle našeho názoru mělo být zcela jednoznačně 
přezkoumatelné ve správním soudnictví. Možnost 
opravného prostředku ve formě rozkladu k vedoucímu 
organizační složky státu (jak je zmíněno v důvodové 
zprávě) nepovažujeme za dostatečný. 

 
Požadujeme proto toto ustanovení z návrhu vypustit. 

 

Akceptováno 
 
Úprava vylučující soudní přezkum byla vypuštěna. 
 
  

K § 22 odst. 3 
 
V shrnutí závěrečné zprávy RIA je na straně 8 uvedeno, 
že jedním z cílů předkládané úpravy je „manažerské 
řízení neziskové zdravotnické organizace a plná 
odpovědnost orgánů neziskové zdravotnické organizace 
(ředitel, správní rada) za její činnost.“ Není proto zcela 
jasné, proč je navrhováno v § 22 odst. 3 stanovit 
odpovědnost státu za závazky vzniklé z hlavní činnosti 
VNZO.  

 
V této souvislosti také není podle našeho názoru 
dořešena situace, kdy zakladatelem VNZO je jiný subjekt 
odlišný od státu (např. územní samosprávný celek). 

 
Požadujeme proto toto ustanovení buď vypustit, nebo 
modifikovat tak, aby bylo pamatováno rovněž na situace, 
kdy je zakladatel VNZO subjekt odlišný od státu. 

 

 
Akceptováno. 
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Ke shrnutí závěrečné zprávy RIA/Předkládací zprávě 
 
V dopadech na státní a veřejné rozpočty je uvedeno, že 
náklady na převedení státních příspěvkových organizací 
na neziskové zdravotnické organizace budou činit u jedné 
organizace cca 450 000 Kč.  

 
Požadujeme do materiálu pro lepší přehlednost doplnit 
souhrnný dopad navrhovaných opatření, tj. kolik celkem 
bude přeměna dotčených státních příspěvkových 
organizací na VNZO stát. Dále do materiálu požadujeme 
doplnit zdroj prostředků, ze kterých bude tento převod 
kompenzován. 
 

 
Neakceptováno - ROZPOR 
 
Přesněji nyní nelze odhadnout. 
 

  

  

Ministerstvo 
školství, mládeže 
a tělovýchovy 

K § 4   
 
Z ustanovení není zřejmý vztah souhlasu Ministerstva 
zdravotnictví („MZ“) podle § 4 a souhlasu vlády podle 
novelizovaného § 29 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku 
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 
(„zákon o majetku státu“). Jinými slovy, dá-li vláda 
souhlas k založení neziskové organizace, může MZ svůj 
souhlas nevydat? Dále není zřejmé, jak to bude s 
vydáním souhlasu MZ pro případ, že funkci zakladatele 
bude vykonávat právě MZ, což bude  často i při vědomí 
toho, že řada zdravotnických zařízení změní právní formu 
ze zákona. 
 
Požadujeme upravit ve smyslu výše uvedené připomínky.  
 

 
Akceptováno 
 
MZ bude moci souhlas nevydat. 
 
V případě VNZO, u které funkci zakladatele bude vykonávat 
MZ, souhlas MZ nebude vyžadován.  
 
Navrhuje se následující upřesnění § 4 odst. 2: 
 
„(2) K zápisu do obchodního rejstříku se vyžaduje souhlas 
Ministerstva zdravotnictví; to neplatí pro zápis neziskové 
zdravotnické organizace, vůči které Ministerstvo 
zdravotnictví vykonává funkci zakladatele.“. 

K § 5  Akceptováno částečně 
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Z ustanovení lze dovodit, že souhlas bude mít zřejmě 
podobu rozhodnutí vydaného dle části druhé správního 
řádu s možností podání rozkladu. MŠMT zde má 
pochybnosti stran zajištění objektivity rozhodování a 
právních záruk ve veřejné správě. Je sice možné 
stanovit, že na vydání souhlasu není právní nárok, o to 
více by však měly být dány meze správního uvážení při 
rozhodování. Ustanovení nyní vyznívá tak, že MZ bude 
rozhodovat dle své úvahy, která nemá jasné limity. Stejně 
tak máme pochybnosti o vhodnosti úpravy druhé věty v 
odst. 4 s ohledem na úplnou absenci důvodů pro tento 
postup v důvodové zprávě. 
 
Požadujeme text upravit ve smyslu výše uvedené 
připomínky. 
 

 
V praxi může vzniknout požadavek na zajištění dostupnosti 
zdravotních služeb, který se však bude vztahovat pouze 
k některým oborům v rámci typu VNZO. V takovém případě by 
vznik VNZO nebyl účelný.  
V jiných případech bude vhodnější zajistit zdravotní služby 
prostřednictvím již existujícího poskytovatele zdravotních 
služeb.    
Obdobný postup byl zvolen např. v případě vyloučení 
právního nároku na udělení statutu centra vysoce 
specializované péče podle § 112 odst. 4 zákona č. 372/2011 
Sb. 
 
Úprava vylučující soudní přezkum byla vypuštěna (§ 4 odst. 2 
věta druhá). 
 

K § 6 odst. 2 
 
Informace o tom, že zápis neziskové zdravotnické 
organizace („VNZO“) do obchodního rejstříku byl 
proveden, je veřejně dostupná a zjistitelná. Požadavek 
uvedený v tomto ustanovení je tedy v rozporu s pravidly a 
zásadami činnosti správních orgánů. Požadujeme větu 
„Zakladatel neziskové zdravotnické organizace je povinen 
zaslat Ministerstvu zdravotnictví doklad o tom, že zápis 
byl proveden, a to do 15 dnů ode dne provedení zápisu.“ 
vypustit. 
 

 
Akceptováno   
 
 

K § 6 odst. 4 

Z materiálu není zřejmé, jaké podmínky stanovené 
v souhlasu, které mají být kontrolovány, má předkladatel 
na mysli. Ustanovení § 5 upravující souhlas k zápisu 
NOZ do obchodního rejstříku žádné podmínky, resp. 
možnost jejich stanovení, neupravuje. Požadujeme toto 

Akceptováno  
 
Úprava kontroly byla z odstavce 4 vypuštěna.    
 
MZ je oprávněno vykonávat kontrolu u poskytovatelů 
zdravotních služeb podle § 107 a 108 zákona o zdravotních 
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ustanovení vypustit, popř. materiál upravit ve smyslu výše 
naznačeném. 

 

službách. 
 

K § 14  

Z předloženého materálu nám není zřejmé, jakým 
způsobem bude určován plat ředitele VNZO. V případě 
členů správní rady je výslovná úprava v § 20, avšak u 
ředitelů obdobná úprava není. Požadujeme návrh zákona 
doplnit o stanovení způsobu výše odměny nebo platu, 
případně blíže vysvětlit.  
 

Vysvětleno 
 
Práva a povinnosti mezi VNZO a ředitelem se řídí zákoníkem 
práce - ředitel bude zaměstnancem VNZO.  
 
 

K § 15 odst. 1 
 
Návrh zákona předpokládá úzký vztah mezi zakladatelem 
a VNZO, což není u právnické osoby tradiční a v praxi by 
dle našeho názoru mohlo přinášet problémy. Např. vzniká 
otázka, jak se bude postupovat v případě, kdy zakladatel 
zanikne. Požadujeme tyto otázky vyjasnit, příp. návrh 
zákona upravit. 
 

Akceptováno  
 
Navrhuje se: 
 
Rozšířit důvody zrušení VNZO v § 8 odst. 1 tak, že VNZO se 
zrušuje též  
„c) zánikem zakladatele bez právního nástupce nebo smrtí 
zakladatele, nebo“.  
 
V návaznosti na výše uvedenou úpravu doplnit do § 8 
odstavec 5 v tomto znění: 
„(5) Zrušuje-li se zdravotnická organizace podle odstavce 1 
písm. c), jmenuje likvidátora ředitel.“. 
 

K § 15 odst. 3  
 
Není nám zřejmé, co přesně je myšleno „jinou příslušnou 
listinou“. Požadujeme vysvětlit, příp. upravit. 
 

Akceptováno 
 
Navrhuje se slova „jinou příslušnou listinou“ nahradit slovy 
„jiným dokladem prokazujícím splnění této podmínky“. 
 
 

K § 42 
 
Požadujeme větu „Univerzitní nemocnice je oprávněna 
požadovat od vysoké školy úhradu za uskutečňování 

 
Akceptováno 
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praktické výuky studentů,“ nahradit větou: „Univerzitní 
nemocnice může požadovat, pokud tak stanoví smlouva 
o spolupráci, od vysoké školy úhradu za uskutečňování 
praktické výuky studentů.“.  
 
Návrh reflektuje svobodu smluvních stran se dohodnout 
(ale i nedohodnout) na hrazení nákladů spojených s 
výukou studentů vysoké školy v univerzitní nemocnici. 
Zákonné zmocnění se tak nahrazuje smluvním 
ujednáním. Nelze totiž jednoznačně konstatovat, že 
univerzitní nemocnici s uskutečňováním vzdělávací a k ní 
neodmyslitelně patřící tvůrčí činnosti vznikají pouze 
náklady neboť tvůrčí činnost generuje univerzitní 
nemocnici příjmy. Např. v souvislosti se zapojením 
studentů zejména vyšších ročníků či studentů 
doktorského studijního programu jakožto kvalifikovaného 
zdravotnického personálu, či za platby od třetích stran 
získaných na základě využití přístrojového vybavení 
pořízeného vysokou školou. Tyto příjmy není univerzitní 
nemocnice povinna vysoké škole vracet.  

 

K § 43 odst. 1 
 
Návrh považujeme minimálně za formulačně velmi 
problematický, neboť z něj není jasné, co konkrétně má 
norma stanovovat. Právní úprava chce stanovit, které 
konkrétní nemocnice mohou uzavírat smlouvy s 
konkrétními vysokými školami? Nebo má být řečeno, že 
po změně právní formy mají tyto konkrétní nemocnice a 
vysoké školy povinnost uzavřít smlouvu? V případě, že 
by povinnost uzavřít smlouvu měla být stanovena, 
považujeme za vhodné k tomuto stanovit i lhůtu. Přesto 
jsme přesvědčeni, že takovéto ustanovení neodpovídá 
požadavkům na právní normu, neboť není obecným 
vyjádřením konkrétního pravidla. Požadujeme upravit ve 

 
Akceptováno. 
 
Přeformulováno – viz § 44. 
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smyslu výše uvedeném tak, aby bylo zřejmé, co se má 
na mysli tím, že strany uzavírají smlouvu podle přílohy č. 
3. 
 

K části osmé – Změna zákona o přeměnách 
obchodních společností a družstev 

Nepovažujeme za logické, aby založit VNZO mohla 
jakákoliv osoba, tedy např. i osoba fyzická, a současně 
aby v zákoně o přeměnách obchodních společností a 
družstev byly striktně vymezany podmínky, za nichž lze 
změnit právní formu na VNZO.  
 
 
 
 
Současně nám není zřejmé, zda v případě změny právní 
formy je také potřeba souhlasu MZd či nikoli. 
Požadujeme část osmou návrhu vypustit a současně 
doplnit ustanovení, které bude řešit otázky souhlasu MZd 
se vznikem v případěch změny právní formy. 
 

Akceptováno 
 
Vypuštěno. 

  

  

Ministerstvo 
zemědělství 

Koncepční připomínka k celému návrhu:  
 

Z předkládaného materiálu není zřejmé, z jakého důvodu 
se nad rámec právní úpravy občanského zákoníku 
upravuje zcela nové formy právnické osoby, když pro 
účely neziskových zdravotnických organizací se nabízí 
k využití obecně forma ústavu s případnými odchylkami 
upravenými v novém zákoně o neziskových 
zdravotnických organizacích. 

 

 
Vysvětleno 
 
Návrh zákona vychází ze subsidiárního užití občanského 
zákoníku. 
 
Velmi stručná právní forma ústavu by řešení postavení 
neziskových nemocnic nepomohla, neboť by vzhledem 
k záměru vyžadovala stejně mnoho doplňujících, ale také 
odchylujících ustanovení. Takto považujeme právní úpravu za 
přehlednější. 
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Zavedení nové formy právnické osoby zvláštním 
zákonem působí kazuisticky, přičemž takovýto přístup ve 
svém důsledku může vést k zavádění dalších zvláštních 
forem právnických osob. 

 
S ohledem na zvolený přístup předkladatele pak není 
zcela zřejmé, jaký je vztah obecné úpravy k navrhované 
úpravě speciální. Tato skutečnost se odráží v podobě 
předkládaného materiálu, kdy řada ustanovení je více či 
méně zdařilým (terminologicky i obsahově) převzetím 
dílčích ustanovení občanského zákoníku či zákona o 
obchodních korporacích, přičemž tato ve svém souhrnu 
mnohdy působí nekonzistentně. Některá ustanovení tak 
působí nadbytečně, jiná místy zmatečně. Jako jeden 
z příkladů nadbytečnosti lze uvést § 3 písm. i) návrhu 
zákona, kde je stanoveno, že v zakladatelském právním 
jednání se určí doba, na kterou je nezisková zdravotnická 
organizace založena nebo údaj, že je založena na dobu 
neurčitou. Z § 124 občanského zákoníku přitom plyne, že 
není-li uvedeno, na jaký čas se právnická osoba ustavuje, 
pak platí, že je ustavena na dobu neurčitou. Zmatečně 
pak působí např. pravidla jednání člena orgánu. 

 
Vysvětlení vztahu obecné a speciální úpravy není zřejmé 
ani z důvodové zprávy.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Připomínka k § 5 a 6 a k důvodové zprávě  
 

V důvodové zprávě k uvedenému ustanovení se uvádí, 
že cílem je § 5 a 6 je regulovat vznik neziskových 
zdravotnických organizací a rovněž předejít případným 
obstrukcím v řízení o vydání souhlasu. 

 
Z uvedených ustanovení však plynou povinnosti 
výhradně pro zakladatele, který musí požádat o souhlas 
se zápisem neziskové zdravotnické organizace do 

 
Akceptováno částečně 
 
Doporučuje se ponechat vyloučení právního nároku na 
souhlas se zápisem do obchodního rejstříku.  
 
 
Úprava vylučující soudní přezkum byla vypuštěna. 
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obchodního rejstříku Ministerstvo zdravotnictví. Na 
druhou stranu pro Ministerstvo zdravotnictví nejsou 
stanoveny povinnosti žádné, když je zde explicitně 
uvedeno, že na vydání souhlasu není právní nárok a 
zároveň je výslovně uvedeno, že rozhodnutí je soudně 
nepřezkoumatelné.  

 
Máme za to, že takováto úprava, v rozporu s tvrzením 
předkladatele v důvodové zprávě (s. 16), zakládá riziko 
zvýšení korupčních rizik.   
 

  
 

 

  

Místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a inovace 

Požadujeme ze všech ustanovení zákona, kde je 
uvedeno slovní spojení „vědecká, výzkumná, vývojová a 
inovační činnost“, případně obdobné slovní spojení, 
vypustit slovo „vědecká“. 

Odůvodnění 

Důvodem návrhu vypuštění slova „vědecká“ je sladění 
terminologie návrhu zákona se zákonem č. 130/2002 Sb., 
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z 
veřejných prostředků a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, 
a s předpisy Evropské unie. Vedle toho upozorňujeme na 
skutečnost, že pojem „vědecká činnost“ není – na rozdíl 
od zbývajících činností v předmětném slovním spojení – 
žádným právním předpisem definován. 
 

 
Akceptováno 
 

K § 5  

Požadujeme podrobněji vymezit procesní postup při 

Akceptováno  
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udělování souhlasu ministerstva zdravotnictví s tím, že 
předmětné rozhodnutí musí podléhat soudnímu 
přezkumu.  

Odůvodnění 

V zákoně nejsou jednoznačně vymezeny jednak 
objektivní kritéria pro udělení souhlasu ministerstva 
zdravotnictví k zápisu neziskové zdravotnické organizace 
do obchodního rejstříku, jednak doklady, které mají být 
součástí žádosti o vydání souhlasu. Navržená kritéria 
jsou tak značně obecná a ve spojení se skutečností, že 
se jedná o demonstrativní výčet, vytvářejí na jedné straně 
prostor pro libovůli rozhodujícího orgánu, na straně druhé 
nedávají žadateli právní jistotu, jak bude v jeho kauze 
rozhodnuto. S ohledem na výhody, které s sebou udělení 
souhlasu přináší, považujeme za zásadní, aby rozhodnutí 
o žádosti o vydání souhlasu podléhalo soudnímu 
přezkumu. 
 

Na řízení o vydání souhlasu k zápisu VNZO do obchodního 
rejstříku se vztahuje správní řád, včetně opravných 
prostředků. V § 5 jsou tak upraveny pouze dílčí specifické 
podmínky tohoto řízení.     
 
Úprava vylučující soudní přezkum byla vypuštěna  
 

K § 16 odst. 1 písm. k)  

Požadujeme za slovo „předloží“ vložit slovo „zakladatel,“. 

Odůvodnění  

Považujeme za vhodné, aby i zakladatel mohl správní 
radě předložit věc k projednání. 
 

 
Vysvětleno. 
 
Ustanovení písmene k) se vztahuje pouze na projednávání 
věcí správní radou univerzitní nemocnice, vůči které bude 
vykonávat funkci zakladatele MZ (jedná se univerzitní 
nemocnice vzniklé přeměnou stávajících fakultních nemocnic 
podle § 36 odst. 1 a § 50). Předložit správní radě věc 
k projednání podle písmene k) může též ministr zdravotnictví, 
který v tomto případě vystupuje jménem MZ vykonávajícího 
funkci zakladatele. Jiní zakladatelé tak nepřicházejí v úvahu. 
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Ministr pro lidská 
práva, rovné 
příležitosti 
a legislativu 

K části ZZ RIA – Shrnutí Závěrečné zprávy RIA bod 
3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné 
rozpočty a analogicky v části a) bod 3. Vyhodnocení 
nákladů a přínosů  

Žádáme o doplnění předpokládaných agregovaných 
dopadů na přeměnu státních příspěvkových organizací 
na neziskové zdravotnické organizace a způsob výpočtu 
(co daný náklad pokrývá) u jedné organizace.  

 
Odůvodnění  

Náklad na očekávanou přeměnu státních příspěvkových 
organizací na neziskové zdravotnické organizace činí dle 
předkladatele 450 tis. Kč na jednu organizaci. V případě 
Přílohy č. 2 zákona, která uvádí příspěvkové organizace, 
jejichž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví a které 
mají být převedeny do nové formy přímo ze zákona, se 
návrh zákona dotýká celkově 39 zařízení. Pokud by byl 
aritmeticky vynásoben (přestože lze předpokládat, že 
náklady u jednotlivých zařízení budou odlišné) 
předpokládaný náklad na přeměnu, celková výše činí cca 
17,6 mil. Kč. Pokud předkladatel potvrdí uváděný náklad 
ve výši 450 tis. Kč na jedno zařízení, žádáme, aby 
v rámci RIA bylo toto číslo podrobeno bližšímu vysvětlení, 
jak se k částce dospělo, co tyto náklady obsahují a zda 
se jedná o zprůměrovanou hodnotu (např. v případě 
fakultních nemocnic lze předpokládat řádově vyšší částku 
apod.), případně dané náklady uvést na škále v částkách 
„od – do“. 

 

 
Vysvětleno 
 
Jedná se o hrubý odhad na základě součinnosti se státními 
příspěvkovými organizacemi MZ, který je průměrný, tedy se 
skutečně bude v konkrétní výši lišit subjekt od subjektu. 
 

K  ZZ RIA, v části  a) Nová právní forma právnické 
osoby, bod 3 Vyhodnocení nákladů a přínosů, První 
varianta (nulová)  

 
Akceptováno částečně, resp. vysvětleno. 
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Nelze souhlasit s paušálním tvrzením, že s touto 
variantou nejsou spojeny žádné náklady, ani přínosy. 
Žádáme upravit v souladu s ostatními tvrzeními v ZZ RIA, 
které poukazují na skutečnost, že současná právní forma 
příspěvkových organizací podvazuje financování 
a efektivní řízení cash flow zdravotnických zařízení a 
omezuje nakládání s majetkem apod. V případě přínosů 
naopak nelze opominout, že stávající stav přináší 
dodatečné zdroje do rozpočtu z hlediska výběru daně 
z příjmů, který by v případě realizace navržených řešení 
poklesl.  
 
Odůvodnění  
Pokud bychom se omezili na toto tvrzení, bylo by nutné 
si položit otázku po nutnosti samotné změny. Přitom 
předkladatel na jiných místech jednoznačně argumentuje 
nevýhodami stávajícího stavu, které de facto generují 
i dodatečné náklady, či kladou překážky pro efektivnější 
využití finančních prostředků a majetku ze strany 
zdravotnických příspěvkových organizací. Na druhou 
stranu, z hlediska přínosů, je toto tvrzení mj. v rozporu 
s tvrzením v ZZ RIA – Shrnutí Závěrečné zprávy RIA v 
bodě 3.1, které uvádí, že lze očekávat pokles výběru 
daně z příjmů, tzn., že i stávající stav přináší měřitelný 
dopad (i podle Přílohy č. 1, DZ, která ukazuje přehled 
u seznamu zařízení, které se mají přeměnit ze zákona). 
Z hlediska dopadů na státní rozpočet a ostatní veřejné 
rozpočty se jedná dále i o hmotný majetek a jeho přechod 
do vlastnictví neziskových zdravotnických zařízení. 
S těmito faktickými dopady by se v rámci jednotlivých 
dílčích dopadů mělo pracovat s uvažováním celkového 
kontextu z hlediska nákladů i přínosů, které přináší, a to 
i v nulové variantě. 
 

Pokles výnosy daní se týká případných nových subjektů, 
jejichž počet nelze předem odhadnout. 
 
Změna v organizaci a hospodaření stávajících státních 
příspěvkových organizací není kvantifikovatelná. 
 

K § 5 odst. 4  
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Skutečnost, že na vydání souhlasu k zápisu neziskové 
zdravotnické organizace do obchodního rejstříku 
Ministerstvem zdravotnictví není právní nárok a 
rozhodnutí o žádosti o vydání souhlasu nelze přezkoumat 
soudem je neobvyklé a v rozporu s principy 
transparentnosti veřejného sektoru, zejména jeho 
rozhodovacích mechanismů. Řízení o vydání souhlasu by 
se mělo řídit obecnými pravidly správního řádu, který 
zakotvuje možnost podání opravného prostředku proti 
správnímu rozhodnutí. Připomínkované ustanovení je 
vágně formulován s ohledem na fakt, jaké dopady může 
rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví na žadatele mít. 
Požadujeme, aby bylo možné vůči tomuto rozhodnutí 
podat v rámci správního řízení opravný prostředek stejně 
tak jako umožnit přezkum rozhodnutí soudem.  
  

Akceptováno 
 
Na řízení o vydání souhlasu k zápisu VNZO do obchodního 
rejstříku se vztahuje správní řád, včetně opravných 
prostředků. V § 5 jsou tak upraveny pouze dílčí specifické 
podmínky tohoto řízení.     
 
Úprava vylučující soudní přezkum byla vypuštěna  
 

K § 7 odst. 5 
 
Požadujeme, aby likvidační zůstatek bylo možné převést 
jen na jinou neziskovou zdravotnickou organizaci. 
 

 
Neakceptováno - ROZPOR 
 
Požadovaný postup nebere v úvahu, že zakladatel zrušené 
VNZO nemusí být současně zakladatelem další VNZO, na 
kterou by bylo možné likvidační zůstatek převést. 
 

K § 52 odst. 2 novely zákona č. 481997 Sb., o 
veřejném zdravotním pojištění a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 

Předkladatel v § 52 odst. 2, 2. věta konstatuje, že 
výsledek výběrového řízení (o uzavření smlouvy o 
poskytování a úhradě hrazených služeb mezi zdravotní 
pojišťovnou a poskytovatelem) nezakládá právo na 
uzavření smlouvy se zdravotní pojišťovnou, není-li dále 
stanoveno jinak. Jaká jsou transparentní kritéria 
pro rozhodnutí o neuzavření smlouvy s nejlepším 
uchazečem? Rozhodnutí zdravotní pojišťovny o 

 
Neakceptováno - ROZPOR 
 
MZ neshledává důvody pro změnu platné právní úpravy.    
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neuzavření smlouvy v takových případech lze považovat 
za svévoli s dopadem na pacienty pojištěné zdravotní 
pojišťovnou, která se rozhodla neuzavřít smlouvu 
s nejlepším uchazečem. Ti jsou tak prakticky vystaveni 
ztrátě svého lékaře a nuceni k jeho změně nebo změně 
zdravotní pojišťovny. Požadujeme, aby byl výsledek 
výběrového řízení při uzavírání smluv o poskytování 
a úhradě zdravotních služeb závazný.  
 

K důvodové zprávě, zhodnocení korupčních rizik 
 

Předkladatel se ve zhodnocení korupčních rizik věnuje 
pouze pozitivním aspektům návrhu zákona, zatímco jsou 
zcela opomíjeny skutečnosti, na které je upozorňováno 
v předchozích připomínkách. Institut zhodnocení 
korupčních rizik coby preventivně legislativní nástroj boje 
s korupcí má v souladu s Vládní koncepcí boje s korupcí 
na léta 2015 až 2017 za cíl detekovat korupční rizika a 
redukovat prostor pro korupci. Předkládané zhodnocení 
korupčních rizik tento cíl nenaplňuje a opomíjí minimálně 
odůvodnění absence opravných prostředků v řízení dle § 
5 návrhu zákona či neuzavírání smluv s poskytovateli, 
kteří jsou nejlépe hodnoceni ve výběrovém řízení o 
uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených 
služeb. Požadujeme zásadní dopracování zhodnocení 
korupčních rizik. Předkladatel může k tomuto účelu využít 
Metodiku hodnocení korupčních rizik 
http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-
temata/cia/metodika-CIA.pdf. 

 

 
Akceptováno jinak 
 
Absence opravných prostředků byla odstraněna. 

   

  

Vedoucí Úřadu K názvu a terminologii   
Akceptováno částečně 
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vlády ČR  
Požadujeme změnit název předlohy a terminologii tak, 
aby odpovídala programovému prohlášení vlády, tedy na 
„návrh zákona o veřejných neziskových nemocnicích“, 
případně v souladu s Plánem legislativních prací vlády na 
rok 2015 na „návrh zákona o veřejných neziskových 
poskytovatelích lůžkové zdravotní péče“. 
 
Zdůvodnění  
Závazek programového prohlášení vlády obsahuje 
požadavek na legislativní úpravu, na jejímž základě bude 
moci být nemocniční péče zajišťována institucemi 
veřejnými (tj. právnickými osobami veřejného práva), 
jejichž smyslem není generovat zisk, ale používat své 
příjmy k poskytování zdravotní péče a případně vlastnímu 
rozvoji. Tyto hlavní principy (veřejný charakter a 
specifický režim využití příjmů) by měly být reflektovány i 
v názvu zákona, terminologicky i v pojmech, které zákon 
používá (tj. „veřejná nezisková nemocnice“ nebo „veřejný 
neziskový poskytovatel lůžkové zdravotní péče“ namísto 
„nezisková zdravotnická organizace“.) 
 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 
 
Název návrhu zákona odpovídá jeho obsahu, jímž je úprava 
nové právní formy právnické osoby – veřejné neziskové 
zdravotnické organizace. 
 
 

K § 1 odst. 6 
 
Obchodní rejstřík je veřejným rejstříkem podnikatelských 
subjektů (jde jen o jeden z více existujících veřejných 
rejstříků), do kterých se zapisují údaje ve smyslu § 42 a 
násl. zákona č. 304/2013 Sb. Navíc navrhovaný zákon 
vůbec nepočítá s novelou výše uvedeného zákona. Bez 
příslušné změny by bylo zapisování těchto právnických 
osob nemyslitelné. 
 
V této souvislosti požadujeme též vyjasnit konsekvence 
zápisu tohoto typu právnické osoby do obchodního 
rejstříku, zejména s ohledem na to, že má jít o právnické 
osoby podle veřejného práva. Doporučujeme zvážit, zda 

Neakceptováno - ROZPOR 
 
Novela zákona č. 304/2013 Sb. není nutná. Pro zápis VNZO 
do obchodního rejstříku lze využít ustanovení § 42 písm. c) 
zákona č. 304/2013 Sb. Podle tohoto ustanovení se 
do obchodního rejstříku zapisují též osoby, stanoví-li 
povinnost jejich zápisu jiný zákon.  
 
Pro zápis skutečností týkajících se VNZO, které jsou nad 
rámec skutečností vyjmenovaných v zákoně č. 304/2013 Sb., 
lze využít § 25 odst. 1 písm. k). Podle tohoto ustanovení se 
do obchodního rejstříku zapíše též skutečnost, o které to 
stanoví jiný zákon. 
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by nebylo vhodné využít pro účely vzniku veřejné 
neziskové nemocnice jiný veřejný rejstřík (obdobně jako 
např. u školských zařízení). 
 

Zřízení zvláštního veřejného rejstříku pouze pro VNZO není 
účelné. 

   

  

Úřad vlády  
Odbor kompatibility  

 
Je-li záměrem předkladatele využít Rozhodnutí Komise 
ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 
Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve 
formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby 
udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu, popřípadě 
Sdělení Komise o použití pravidel Evropské unie v oblasti 
státní podpory na vyrovnávací platbu udělenou za 
poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, měl 
by příslušný nástroj uvést v důvodové zprávě. 

  

 
Akceptováno 
 
Úprava služeb obecného hospodářského zájmu byla 
vypuštěna. 
 

Vztah k právu EU - k základním svobodám  

Oblast zdravotních služeb je součástí doplňkové 
kompetence Unie v oblasti veřejného zdraví, již upravuje 
v čl. 168 Smlouvy o fungování EU (dále jen „SFEU“). EU 
sice plně respektuje odpovědnost členských států za 
organizaci zdravotnictví a poskytování zdravotní péče, 
nicméně toto ustanovení nevylučuje, že členské státy 
budou nuceny tyto systémy přizpůsobit v závislosti na 
požadavcích jiných článků Smlouvy, zejména čl. 56 
SFEU (rozsudek Soudního dvora C-372/04 Watts, bod 
147). Volný pohyb služeb podle čl. 56 SFEU se týká 
poskytovatelů zdravotnických služeb, kterým musí být 
umožněno poskytovat na území ČR za určitých podmínek 
své služby (C-496/01 Komise v Francie). Případné 
výjimky z volného pohybu služeb na základě ochrany 

Vysvětleno 
 
Navrhovaná právní úprava nereguluje poskytování 
přeshraničních služeb ve smyslu článku 56 SFEU a zákona 
č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, ve znění 
pozdějších předpisů.  
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veřejného zdraví je nutno posuzovat např. v souladu s 
následující relevantní judikaturou soudních orgánů EU: T-
319/99 Fenin, C-294/00 Gräbner, C-264/2001 AOK, C-
496/01 Komise v Francie, C-8/02 Leichtle, C-234/03 
Contse, T-289/03 BUPA, C-372/04 Watts a C-169/07 
Hartlauer. Rozsudky jsou dále citovány jen názvy stran.  

 

  
Vztah k právu EU - k pravidlům hospodářské soutěže  

Neziskové zdravotnické organizace (dále jen „VNZO“), 
včetně univerzitních nemocnic, budou subjekty 
vykonávající hospodářskou činnost ve smyslu čl. 49, 56 a 
101 a násl. SFEU, a proto v zásadě také podléhají 
ustanovením o hospodářské soutěži. Jak výslovně 
vyplývá z návrhu, je záměrem na VNZO vztáhnout 
výjimku z těchto pravidel na základě čl. 106 odst. 2 
SFEU, jenž se týká poskytování služeb obecného 
hospodářského zájmu (dále jen „SOHZ“). Dle čl. 106 
odst. 2 SFEU „podniky pověřené poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu nebo ty, které mají 
povahu fiskálního monopolu, podléhají pravidlům 
obsaženým ve Smlouvách, zejména pravidlům 
hospodářské soutěže, pokud uplatnění těchto pravidel 
nebrání právně nebo fakticky plnění zvláštních úkolů, 
které jim byly svěřeny.“ To ve světle judikatury Soudního 
dvora EU (dále jen „SD EU“) znamená, že užití výjimky 
z pravidel SFEU (zejména pravidel hospodářské soutěže) 
nesmí jít nad rámec toho, co je nezbytné k plnění oněch 
zvláštních úkolů. V této souvislosti vyvstávají ale otázky 
ohledně přesného vymezení takových úkolů čili SOHZ 
v navrženém zákoně, a to i přesto, že členské státy 
požívají široké diskrece, čehož se drží jak judikatura (viz 
případ T-289/03 BUPA), tak i Evropská komise. 

 
 
Vysvětleno 
 
Ustanovení § 1 odst. 3 deklarující hlavní činnost VNZO 
za služby obecného hospodářského zájmu bylo vypuštěno. 
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Obecně platí, že pokud spadnou dané činnosti pod SOHZ 
dle čl. 106 SFEU, výhody poskytované neziskovým 
zdravotnickým organizacím buď nebudou představovat 
veřejnou podporu (za splnění kritérií vymezených SD EU 
v rozsudku ve věci C-280/00 Altmark), nebo, v případě, 
že kritéria rozsudku Altmark nebudou naplněna, se o 
veřejnou podporu jednat bude, s tím, že na ně bude 
možné vztáhnout Rozhodnutí Komise ze dne 
20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě 
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené 
určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU; dále jen 
„Rozhodnutí Komise“), popřípadě Sdělení Komise 
o použití pravidel Evropské unie v oblasti státní podpory 
na vyrovnávací platbu udělenou za poskytování služeb 
obecného hospodářského zájmu (2012/C 8/02; dále jen 
„Sdělení Komise“) a Rámec Evropské unie pro státní 
podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné 
služby (2012/C 8/03; dále jen „Rámec Komise“). Při 
splnění podmínek Rozhodnutí Komise, případně Sdělení, 
nebude nutné kompenzaci za takové SOHZ notifikovat 
jako veřejnou podporu. 

Lze obecně říci, že návrh jako celek jen částečně reaguje 
na požadavky na právní úpravu poskytování kompenzace 
za SOHZ ve smyslu čl. 106 SFEU a navazujících 
dokumentů Komise. 

 

Připomínky a návrhy změn - obecně: 

K zákazu překompenzace  

V návrhu samotném je za zvýhodnění, které by mohlo 
zakládat veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 SFEU, 

 
Akceptováno a vysvětleno 
 
Ručení státu a změna § 18a zákona o daních z příjmů byly 
vypuštěny. Povinnost zdravotní pojišťovny k uzavření smlouvy 
je důsledkem správního řízení za účasti zdravotních 
pojišťoven dle obdobných pravidel jako v případě výběrového 
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možno považovat ručení státu za závazky z hlavní 
činnosti VNZO (navržený § 22 odst. 3), a dále daňové 
zvýhodnění – změnou § 18a odst. 5 zákona o daních 
z příjmů se vyjímají příjmy neziskové zdravotnické 
organizace z předmětu daně. Dále, zdravotní pojišťovna 
má povinnost uzavřít smlouvu na dobu neurčitou, jde tedy 
o výjimku z povinnosti podstoupit výběrové řízení. 
Všechny tyto výhody by bylo třeba pro účely kontroly 
překompenzace ohodnotit a převést na grantový 
ekvivalent, k čemuž ovšem návrh nedává nikomu 
kompetenci. Bylo by proto vhodné ji upravit a přisoudit 
příslušnému orgánu státu. Stejně tak je nutné upravit 
kompetenci k provedení případných kroků pro zamezení 
překompenzace, pakliže dojde k jejímu zjištění. 
Navrhujeme to doplnit. 

Není rovněž jasné, jak je upravena povinnost uchovávat 
informace ke kompenzacím po dobu 10 let (viz čl. 8 
Rozhodnutí Komise). V § 31 zákona č. 563/1991  Sb., o 
účetnictví, v platném znění, je povinnost uchovávat po 
dobu 10 let stanovena pouze pro výroční zprávy a účetní 
závěrky, ale pro další doklady je dána kratší lhůta 5 let. 
Tyto doklady se podle § 32 odst. 1 citovaného zákona 
uchovávají po delší dobu za vyjmenovanými účely, mezi 
nimiž ovšem kontrola kompenzace za SOHZ není 
uvedena. V tomto smyslu by bylo vhodné stanovit 
speciální pravidlo pro veškeré doklady týkající se 
kompenzace za SOHZ v navrženém zákoně nebo 
v zákoně o účetnictví. 

K vynětí kompenzace za SOHZ z notifikační povinnosti 
v souladu s Rozhodnutím Komise je třeba vymezit služby, 
o které jde, pověřovacím aktem. Není ale jasné, zda tento 
akt představuje zákon samotný (přinejmenším v případně 
univerzitních nemocnic se to zdá nesporné), anebo 
„souhlas“ Ministerstva zdravotnictví dle § 5 a 6 návrhu 

řízení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění. 
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(viz níže). 

 

K vymezení SOHZ 

Jasné není ani vymezení samotných SOHZ. Návrh na 
jedné straně pracuje s koncepcí „typů“ VNZO podle 
Přílohy č. 1, avšak vlastní SOHZ vymezuje v § 1 odst. 3 
celkově jako „hlavní činnost“. Tuto hlavní činnost však 
materiálně dále nijak výslovně nevymezuje. K tomu 
přistupuje to, že návrh v § 46 ukládá VNZO povinnost 
poskytovat lůžkovou péči, navazující zdravotní a 
pohotovostní služby, a také uskutečňovat specializační 
vzdělávání, což působí rovněž jako uložení povinnosti 
poskytovat SOHZ. A dále vedle toho výhoda spočívající 
v povinnosti zdravotní pojišťovny uzavřít smlouvu (novela 
zák. č. 48/1997 Sb.) se váže rovněž k „oborům uvedeným 
v souhlase Ministerstva zdravotnictví“, nikoli k „hlavní 
činnosti“. 

Přitom není zcela patrné propojení „typů“ ve smyslu 
Přílohy č. 1, resp. povinnosti podle § 46 mezi sebou 
navzájem, a zejména ani s danou „hlavní činností“, např. 
tak, že by se činnosti uvedené u jednotlivých typů 
v Příloze ztotožnily s „hlavní činností“ podle § 1, resp. na 
ni navázala též povinnost podle § 46. Určité propojení 
vyplývá spíše implicite z § 3 písm. e), přičemž slovo 
„další“ zřejmě znamená, že hlavní činnost obsahuje jak 
to, co je uvedeno v Příloze č. 1, tak další činnosti, avšak 
ani to nepostačuje k ujištění adresáta normy o tom, kde 
nalézt uceleně všechny předměty hlavní činnosti. 
Navrhujeme proto všechny tři instituty („hlavní činnost“, § 
46 a Přílohu č. 1) provázat tak, aby bylo patrné, jakým 
způsobem má zákon konzistentně tvořit základ pro 
pověření ve smyslu Rozhodnutí Komise. 

Jak bylo uvedeno, situaci komplikuje ještě navíc to, že dle 

 
Akceptováno 
 
 
Ustanovení vypuštěno. 
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§ 6 odst. 1 písm. d) se v souhlase vymezují obory, pro 
které pak bude mít zdravotní pojišťovna povinnost uzavřít 
s VNZO smlouvu (v § 6 písm. e) se pak vymezuje také 
místo, kde takové služby mají být poskytovány). To by 
mohlo rovněž představovat jakési vymezení činnosti, 
která má být SOHZ. Jak se ale zdá, i přesto by hlavním 
kritériem SOHZ mělo být vymezení „hlavní činnosti“, a to i 
pro účely kontroly plnění podmínek souhlasu se statusem 
VNZO. V tomto kontextu působí nejasně většina 
ustanovení navázaných na „hlavní činnosti“, zejména § 
24, který stanoví podmínky vykonávání vedlejší činnosti 
(„doplňková činnost navazuje na hlavní činnost“ a 
„doplňkovou činností není ohrožena hlavní činnost“). Ty 
lze považovat za podmínky poskytnutí zvýhodnění 
plynoucích ze statusu VNZO, ale jsou vzhledem 
k nejasnosti pojmu „hlavní činnost“ neurčité. Je tedy 
nutno hlavní činnost pozitivně vymezit. 

Výše uvedené vede k závěru, že ač je výslovně za SOHZ 
označena „hlavní činnost“, de facto je možné v návrhu 
zákona považovat více institutů za pověření vykonáváním 
SOHZ, a návrh tak obsahuje právní úpravu ne jedné 
SOHZ, ale hned několika, ovšem nezáměrně. To je 
vhodné napravit a instituty více provázat.  
 

K formálním náležitostem pověření 

Po formálně stránce připomínáme, že je rovněž nutno 
v pověřovacím aktu odkazovat výslovně na Rozhodnutí 
Komise, pokud je záměrem je využít. Návrh to nečiní, 
neukládá Ministerstvu tuto povinnost v souvislosti 
s udělováním souhlasu, ani neukládá tento údaj zapsat 
do obchodního rejstříku. I to je vhodné vyjasnit a 
případně doplnit.  
 

 
Vysvětleno 
 
Viz reakce na předchozí připomínky. 
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K fúzím a přeměnám 

Konečně jsou upraveny fúze a jiné přeměny těchto 
neziskových zdravotnických organizací, vyjma přeměny 
jiných právních forem na ně, a to v § 8. Není však jasné, 
jak mohou VNZO ze svého režimu vystoupit (např. také 
v důsledku hodnocení plnění SOHZ) – zda je nutné, aby 
zanikly a jejich majetek byl převeden na případného 
jiného poskytovatele zdravotních služeb, anebo zda je 
možné se přeměnit na běžnou nemocnici v podobě např. 
akciové společnosti. To je třeba vyjasnit a případně 
doplnit. 

V kontextu obecné úpravy přeměn obchodních 
společností dále není zřejmé, jak je zajištěna ochrana 
věřitelů, která je standardní součástí regulace přeměn 
obchodních společností. I to považujeme za vhodné 
vyjasnit.  
 

 
Vysvětleno 
 
Návrh zákona nepočítá s možností změny právní formy VNZO 
na jinou formu právnické osoby, například na obchodní 
společnost.  
 
 
 
 
 
 
Akceptováno částečně a vysvětleno 
 
V případě přeměn VNZO podle § 8 platí pro ochranu věřitelů 
obecná právní úprava podle o.z.  
V případě změny právní formy obchodní společnosti na VNZO 
se použije obdobně zákon č. 128/2005 Sb., o přeměnách 
obchodních společností a družstev.  
 

K § 1 odst. 2: 

VNZO pouze „může“ uskutečňovat související vědeckou, 
výzkumnou, vývojovou a inovační činnost a 
spolupracovat s vysokými a jinými školami, což však 
nenaplňuje znaky pověření. Navrhujeme proto formulovat 
určitěji. 
 

 
Akceptováno jinak 
 
Ustanovení § 1 odst. 3 deklarující hlavní činnost VNZO 
za služby obecného hospodářského zájmu bylo vypuštěno. 
 

K § 4 odst. 4: 

Není zřejmé, proč se nezapisují do obchodního rejstříku 
také další předměty „hlavní činnosti“ dle § 3 písm. e). 
Jejich zjištění může být důležité pro účely plnění SOHZ. 
Navrhujeme doplnit. 
 

Akceptováno 
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K § 5 odst. 3: 

„Podmínky stanovené pro poskytování zdravotní péče 
zákonem o zdravotních službách“ musí splnit každý 
poskytovatel takových služeb a nejsou proto vhodným 
kritériem pro vymezení SOHZ. Pokud je záměrem 
stanovit, že se z více žadatelů vybere ten, kdo poskytuje 
služby nejkvalitněji, je třeba to takto uvést v zákoně. 
Navrhujeme přeformulovat.  
 

Akceptováno jinak 
 
Ustanovení § 1 odst. 3 deklarující hlavní činnost VNZO 
za služby obecného hospodářského zájmu bylo vypuštěno. 
 

K § 5 odst. 4: 

Není jasné, zda rozhodnutí o souhlasu je třeba považovat 
za pověřovací akt (či přinejmenším jeho součást), když je 
vydáván k tomu nejspíše příslušným orgánem státu a 
vychází právě z kritérií, která jsou vhodná pro SOHZ. 
Navíc dle § 6 odst. 1 písm. d) se v souhlase vymezují 
obory, pro které bude mít zdravotní pojišťovna povinnost 
uzavřít s VNZO smlouvu. Pokud je souhlas pověřovacím 
aktem, je ustanovení vylučující soudní přezkum 
problematické z hlediska elementární transparentnosti, 
které by měl pověřovací akt splňovat. Doporučujeme 
proto definovat alespoň kritéria geografické a 
demografické potřebnosti předem, na základě nichž bude 
možné alespoň ze strany orgánů EU přezkoumat zjevné 
chyby v úvaze (manifest error of assessment) tak, jak to 
umožňuje judikatura Obecného soudu EU a Sdělení 
Komise.  

 
Akceptováno jinak 
 
Ustanovení § 1 odst. 3 deklarující hlavní činnost VNZO 
za služby obecného hospodářského zájmu bylo vypuštěno. 
 
Úprava vylučující soudní přezkum byla vypuštěna.  
 

K § 24 odst. 3 a § 25 odst. 2 (a též § 27 odst. 2 písm. a), 
c) či d)): 

Není zřejmý vztah obou ustanovení - § 25 odst. 2 stanoví, 
že kladný hospodářský výsledek se má použít k úhradě 
ztráty z minulého období bez ohledu na to, z jaké činnosti 
(hlavní či vedlejší) tato ztráta vznikla. Je otázka, zda § 24 
odst. 3 pokrývá slovem „závazky“ také zákaz úhrady 

 
Akceptováno jinak 
 
Ustanovení § 1 odst. 3 deklarující hlavní činnost VNZO 
za služby obecného hospodářského zájmu bylo vypuštěno. 
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ztráty z vedlejší činnosti (který je podmínkou dodržení 
zákazu křížového financování, a tedy dodržení zákazu 
veřejné podpory). Požadujeme vyjasnit a případně upravit 
citovaná ustanovení tak, aby nebylo možné křížové 
financování ani ztráty v rámci § 25 odst. 2. Totéž platí 
mutatis mutandis pro § 27 odst. 2 písm. a), c) či d) a 
úhrady z rezervního fondu, které by mohly vést ke 
křížovému financování.  
 

K § 24 odst. 5: 

Daná omezení, která mají zamezit provozování 
doplňkové činnosti za podmínek, kdy výnosy z ní 
nepokrývají její náklady, jsou stanovena pouze pro 
následující kalendářní rok, nikoli však pro další období. 
Je tedy možné, že po uplynutí jednoho roku od zjištění 
„ztrátovosti“ takové činnosti bude znovu možné ji 
rozšiřovat. To ale není zjevně v souladu se zamýšleným 
cílem, proklamovaným – byť stručně – ve zvláštní části 
Důvodové zprávy. Navrhujeme proto ustanovení upravit 
tak, aby tohoto cíle dosahovalo.  
 

Neakceptováno  - ROZPOR 
 
Pro další kalendářní rok bude opět platit podmínka podle 
odstavce 5.  

K § 36 odst. 1 a § 43: 

Zřizování univerzitních nemocnic zákonem je sice 
možným řešením, ale ne zcela odpovídajícím koncepci 
SOHZ, kterou předkladatel zvolil – smlouva s vysokou 
školou může platit maximálně na dobu 10 let, po níž je 
třeba ji obnovit, a to vše v souladu s čl. 2 odst. 2 
Rozhodnutí Komise (status poskytovatele SOHZ sice 
není nutné časově omezit, ale pak nelze využít výjimky 
přímo plynoucí z Rozhodnutí Komise; s ohledem na další 
však není jisté, jakou variantu předkladatel zamýšlí 
prosadit). Závazek SOHZ v zásadě trvá po dobu splnění 
podmínek (po vyjasnění otázek uvedených výše v části 
„Obecně“ půjde zřejmě o naplnění „hlavní činnosti“), 

 
Akceptováno jinak a vysvětleno 
 
Ustanovení § 1 odst. 3 deklarující hlavní činnost VNZO 
za služby obecného hospodářského zájmu bylo vypuštěno. 
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avšak univerzitní nemocnice nemá svůj status nijak 
časově podmíněný, neboť vyplývá z jejího postavení 
v Příloze k zákonu. Z toho plyne jednak, že část jejích 
SOHZ bude vyplývat již ze samotného statusu 
přiřknutého jí zákonem, a odpovídající nepřímé výhody 
nebudou časově omezeny (např. všechny univerzitní 
nemocnice budou požívat daňového zvýhodnění). Za 
druhé, vzhledem k tomu, že univerzitní nemocnice je 
VNZO z definice vždy, není zřejmé, co se stane v situaci, 
kdy univerzitní nemocnice nesplní podmínku plnění 
SOHZ (hlavní činnost) – zda bude vyškrtnuta z Přílohy 
k zákonu (cestou jeho novely) anebo nastoupí jiný, 
donucovací mechanismus s cílem přinutit ji vykonávat 
SOHZ. To je nutno vyjasnit a případně návrh upravit. 

Rovněž není jasné, zda osoba, která není 
univerzitní nemocnicí podle Přílohy č. 1, může či nesmí 
uzavírat smlouvu o spolupráci, a pokud ano, zda se tato 
smlouva řídí (přiměřeně či obdobně) dalšími 
ustanoveními návrhu zákona. 

Všechny tyto nejasnosti vedou k závěru, že návrh je 
nutno ještě dopracovat.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smlouvu o spolupráci podle § 43 a násl. mohou uzavřít pouze 
univerzitní nemocnice (příloha č. 2) a vysoká škola. To 
vyplývá jak z vymezení smluvních stran v odstavci 1, tak i 
z obsahu smlouvy vymezeného v dalších ustanoveních.  
 
 
   

K § 39 odst. 1 a 2: 

Není zřejmé, proč jsou určité rozdíly mezi požadavky na 
přednostu podle odst. 1 a podle odst. 2, zejm. proč není 
dán požadavek na to, aby přednostou podle odst. 1 mohl 
být pouze lékař. Navrhujeme sjednotit.  
 

Vysvětleno 
 
V čele společného pracoviště univerzitní nemocnice a vysoké 
školy nemusí být vždy lékař – záleží na odborném zaměření 
pracoviště. 
 

K § 40 odst. 2: 

První část odstavce 2 se jeví jako zbytečná, neboť 
neohrožení poskytování zdravotních služeb vyplývá 
právě ze zákona o zdravotních službách. Na druhou 

 
Vysvětleno 
 
Univerzitní nemocnice bude především poskytovatelem 
zdravotních služeb, jak je tomu i u stávajících fakultních 
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stranu je pochybné, proč by nemohlo dojít k „omezení“ 
zdravotních služeb, když půjde o nezbytné omezení 
související s výukou, výzkumem atd. Takové omezení 
jistě přípustné je, nepřípustné naproti tomu by bylo 
zřejmě jen omezení jdoucí nad rámec určitých mezí. 
Navrhujeme proto ustanovení přeformulovat tak, aby 
„omezení“ bylo specifikováno a aby ohrožení poskytování 
zdravotních služeb bylo subsumováno pod požadavek 
„nesmí být v rozporu s požadavky zákona o zdravotních 
službách.  
 

nemocnic. V důsledku výzkumné nebo vzdělávací činnosti by 
tak nemělo docházet ke zhoršení dostupnosti zdravotních 
služeb poskytovaných univerzitní nemocnicí.   
 

K § 43 odst. 3 písm. a): 

Není jasné, zda se vysoká škola zavazuje v každé 
smlouvě o spolupráci uskutečňovat výuku studentů 
studijního programu všeobecné lékařství vysoké školy 
v dané univerzitní nemocnici, když i podle Důvodové 
zprávy bude možné uzavírat smlouvu s více univerzitními 
nemocnicemi. Bude se u všech zavazovat k výuce 
všeobecného lékařství (a jak bude potom rozdělovat své 
studenty?) anebo bude možná smlouva, v níž se zaváže 
jen na část takové výuky (totéž platí pro jiný magisterský 
nebo doktorský studijní program)? Nutno vyjasnit, možno 
doplnit slova „nebo jeho část“(?). 
 

 
Vysvětleno 
 
Závazek vysoké školy uskutečňovat výuku studentů 
v univerzitní nemocnici se vztahuje k tzv. určené lékařské 
fakultě - viz § 43 odst. 2 písm. c).  
 
Možnost vysoké školy mít smlouvy s více univerzitními 
nemocnicemi se vztahuje na případy, kdy vysoká škola má 
několik lékařských fakult, přičemž i v těchto případech platí, 
že univerzitní nemocnice má smlouvu o spolupráci pouze 
s jednou vysokou školou – viz § 44 odst. 1.    
 

K § 45: 

Není jasné, jak se uvedené ustanovení má vztahovat na 
univerzitní nemocnici (i ta je VNZO) a zda má s ohledem 
na § 36 odst. 2 návrhu případná spolupráce univerzitní 
nemocnice se školami a jinými vzdělávacími zařízeními 
spadat do hlavní nebo doplňkové činnosti. 
 

 
Vysvětleno  
 
Spolupráce podle § 45 se vztahuje i na univerzitní nemocnice 
(viz § 44). Rovněž tato spolupráce bude spadat do hlavní 
činnosti (viz § 1 odst. 2).   
 
 

K § 46 a přechodným ustanovením: 
 
Akceptováno jinak 
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Upozorňujeme, že nebude možné považovat za pověření 
(entrustment) ve smyslu čl .106 SFEU resp. Rozhodnutí 
vymezení oborů zdravotních služeb v zakládací listině 
státní příspěvkové organizace podle § 50 (jimž nebude 
vydáván souhlas k zápisu do obchodního rejstříku), 
protože tyto obory nebudou stanoveny na základě 
určitých kritérií geografické a demografické potřebnosti, 
na základě kterých by bylo možné alespoň ze strany 
orgánů EU přezkoumat zjevné chyby v úvaze, jak to 
umožňuje judikatura Obecného soudu EU a Sdělení 
Komise.  
 

 
Ustanovení § 1 odst. 3 deklarující hlavní činnost VNZO 
za služby obecného hospodářského zájmu bylo vypuštěno. 
 

K § 47: 

Hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných služeb 
jednou za 3 roky by bylo možné zřejmě považovat za 
hodnocení, které vyžaduje čl. 6/1 Rozhodnutí Komise. 
Není však jasné, kdo je provádí a zejména jaké jsou jeho 
důsledky, ani proč se omezuje hodnocení jen na 
poskytování zdravotních služeb, když součástí SOHZ 
bude zřejmě také spolupráce při uskutečňování výuky 
(nasvědčují tomu mnohá ustanovení návrhu). Celé 
hodnocení poskytování SOHZ (nejen zdravotních služeb) 
by mělo mít za následek případnou revizi pověření včetně 
jeho možného odejmutí, pokud daný subjekt nenaplňuje 
požadavky kladené na SOHZ. Dle Rozhodnutí má být 
také provedena kontrola překompenzace (čl. 6), jak 
uvedeno výše. Možnost pověření odejmout v návrhu 
výslovně stanoven není a je vhodné ji doplnit.  
 

 
Vysvětleno 
 
Hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních 
služeb se provádí za podmínek stanovených v § 98 a násl. 
zákona o zdravotních službách. 
 
Ustanovení § 1 odst. 3 deklarující hlavní činnost VNZO 
za služby obecného hospodářského zájmu bylo vypuštěno. 
 

K části třetí, § 52a odst. 1 zákona o veřejném zdravotním 
pojištění: 

Status poskytovatele SOHZ sice není nutné časově 
omezit, ale pak nelze využít výjimky přímo plynoucí 
z Rozhodnutí Komise. V souladu s Rozhodnutím Komise 

 
Akceptováno jinak 
 
Ustanovení § 1 odst. 3 deklarující hlavní činnost VNZO 
za služby obecného hospodářského zájmu bylo vypuštěno. 
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by zvýhodnění či kompenzace, a tedy ani pověření 
(entrustment) neměly být stanoveny na dobu delší 10 let. 
Smlouva se zdravotní pojišťovnou se však uzavírá na 
dobu neurčitou, ačkoli by měla být předmětem přezkumu 
(viz také připomínka k důsledkům hodnocení dle § 47 
návrhu). Navrhujeme upravit a omezit dobu trvání 
smlouvy, např. s možností automatického obnovování po 
provedení příslušného hodnocení.  
 

K části třetí, § 51a a § 52a zákona o veřejném 
zdravotním pojištění: 

Zákon nedává jednoznačnou odpověď na to, zda 
zdravotní pojišťovna musí uzavřít s VNZO novou 
smlouvu, pokud následně (po tom, co už byla uzavřena s 
VNZO smlouva o poskytování a úhradě hrazených 
služeb) vznikne nová potřeba ohledně zdravotních 
služeb, které spadají do oborů zdravotní péče 
příslušného VNZO a ve vztahu k území, které se 
překrývá s územím, pro které má být VNZO poskytována 
zdravotní péče. Požadujeme vyjasnit.  
 
Rovněž není jasné, jak by se mělo postupovat, pokud se 
sice území stanovené v zakládací listině VNZO a území, 
pro které bylo vyhlášené výběrové řízení, překrývají, ale  
VNZO není s to splnit pro překrývající se území 
dojezdové doby místní dostupnosti resp. lhůty časové 
dostupnosti (viz nařízení vlády č. 307/2012 Sb.). 
 

 
Vysvětleno 
 
V uvedeném případě má zdravotní pojišťovna povinnost 
uzavřít smlouvu podle § 52a.  
 
Je provedeno upřesnění § 52a odstavce 2: 
      
     (2) Rozsah hrazených služeb ujednaný ve smlouvě 
o poskytování a úhradě hrazených služeb podle odstavce 1 
musí odpovídat povinnosti zdravotní pojišťovny zajistit 
poskytování hrazených služeb svým pojištěncům podle § 46 
odst. 1 při zohlednění již existující sítě smluvních 
poskytovatelů zdravotní pojišťovny a způsobilosti 
zdravotnické organizace tyto služby poskytnout.  
 

   

  

Úřad pro ochranu 
hospodářské 
soutěže 

Oblast veřejné podpory 

Na několika místech materiálu se uvádí, že hlavní činnost 
neziskových zdravotnických organizací, kterou má být 

Akceptováno. 
 
Ustanovení § 1 odst. 3 deklarující hlavní činnost VNZO 
za služby obecného hospodářského zájmu bylo vypuštěno. 
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poskytování lůžkové zdravotní péče a navazujících 
zdravotních služeb, je považována za službu obecného 
hospodářského zájmu (dále jen „SOHZ“). Je doplněno, že 
nezisková zdravotnická organizace bude moci v rámci 
své hlavní činnosti uskutečňovat m. j. související 
vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační činnost.  

V této souvislosti vznikají pochybnosti ohledně 
financování vědecké, výzkumné a vývojové činnosti 
s odkazem na úpravu SOHZ. Tyto pochybnosti vycházejí 
zejména z výkladu Evropské komise týkajícího se 
ustanovení čl. 2 odst. 1 písm. b) rozhodnutí Komise o 
použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské 
unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům 
pověřeným poskytováním služeb obecného 
hospodářského zájmu (2012/21/EU). Podle uvedeného 
výkladu může být podpora pro nemocnice vztažena pod 
výjimku SOHZ i v případě, že provozují i jiné, doplňkové 
činnosti (například výzkum nebo restaurační služby). 
Vyrovnávací platby se však mohou vyplácet jen za 
služby obecného hospodářského zájmu (kterými 
doplňkové činnosti zpravidla nejsou). Zmíněné 
pochybnosti jsou dále odůvodněny existencí Rámce pro 
státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (dále jen 
„Rámec“), který identifikuje, ve kterých případech veřejné 
financování výzkumných činností zpravidla nezakládá 
veřejnou podporu a ve kterých případech se naopak o 
veřejnou podporu jedná. V kontextu uvedeného tak není 
jasné, zda předkladatel vzal při zpracování návrhu 
zákona v úvahu rovněž existenci Rámce.  

Některé ze subjektů uvedených v příloze č. 2 
k navrhovanému zákonu, které mají nabýt formy 
neziskové zdravotnické organizace, nabízejí na vysoce 
specializované úrovni nejen služby, které lze považovat 
za SOHZ (tj. zejména zdravotní péče pro české občany či 
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občany s cizí státní příslušností pobývající na území ČR), 
ale rovněž další služby směrované zahraničním klientům, 
které jsou hrazené na principu komerční úhrady. 
V případě některých ze zmíněných subjektů, u nichž není 
výjimkou zahraniční renomé, se navíc nejedná typicky 
o nemocnice (viz např. zařízení rehabilitačních služeb či 
lázně).  

Návrh zákona dále umožňuje, aby právní formy 
neziskové zdravotnické organizace nabyla rovněž 
společnost, která má právní formu akciové společnosti či 
společnosti s ručením omezeným, pokud má jediného 
akcionáře nebo jediného společníka a jejíž hlavní činností 
je poskytování lůžkové zdravotní péče a navazujících 
zdravotních služeb. Z pohledu právní úpravy v oblasti 
veřejné podpory týkající se SOHZ je spatřováno riziko 
zejména v tom, že ve svém důsledku dojde k zneužití 
„automatické povahy SOHZ“ dané návrhem zákona 
rovněž pro služby, které charakter SOHZ nenaplňují (viz 
předchozí odstavec), a to z titulu předchozího čistě 
obchodního charakteru provozování uvedené činnosti. 

Konflikt s dodržením základních principů úpravy SOHZ je 
dále spatřován v tom, že je umožněno v rámci návrhu 
změn zákona o veřejném zdravotním pojištění, aby 
nezisková zdravotnická organizace porušila, a to dokonce 
opakovaně, povinnost poskytovat zdravotní péči či 
nesplnila (opakovaně) požadavky na minimální 
personální zabezpečení poskytovaných zdravotních 
služeb či požadavky na minimální technické a věcné 
vybavení zdravotnického zařízení podle zákona 
o zdravotních službách. Přitom jí má zůstat garantována 
úhrada hrazených služeb od zdravotních pojišťoven, tj. 
z veřejných prostředků. 

Při nakládání s majetkem je dovoleno věc přenechat jiné 
osobě do nájmu, pachtu nebo výpůjčky, tj. minimálně 
v třetím případě bezúplatně. V této souvislosti upozorňuji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno 
 
Vždy bude záležet na závažnosti protiprávního jednání. MZ 
bude moci rozhodnout, že zdravotní pojišťovna nadále nemá 
povinnost mít s VNZO smlouvu o poskytování a úhradě 
hrazených zdravotních služeb.  
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na možnou přenesenou veřejnou podporu a doporučuji 
v případě, kdy osoba nabízí zboží a/nebo služby na trhu, 
doplnit, že věc jí lze přenechat pouze za tržních 
podmínek. Obdobný postup je doporučeno zajistit při 
dalších úkonech, které jsou umožněny návrhem zákona 
(vydávat/nabývat cenné papíry, založit/zřídit jinou 
právnickou osobu, sdružit se s jinou osobou, provést 
peněžitý/nepeněžitý vklad do jiné právnické osoby). 
Vzhledem k tomu, že se uvedené úkony nejeví nezbytné 
za účelem zajištění služeb obecného hospodářského 
zájmu, nedoporučuji v jejich případě využít prostředky 
z hlavní činnosti.  

Návrh zákona rovněž připouští, aby na závazky z 
doplňkové činnosti neziskových zdravotnických 
organizací byly za určitých podmínek použity příjmy 
z hlavní činnosti, což je v rozporu s pravidly pro veřejnou 
podporu. 

Předkladatel neuvádí, jakým způsobem je veřejná 
podpora, založená výhodami vyplývajícími z návrhu 
zákona/návrhů změn souvisejících zákonů, uvedena do 
souladu s pravidly pro veřejnou podporu. V části 
„Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy 
s právem Evropské unie“ je pouze velmi stručně 
deklarován soulad navrhované právní úpravy se závazky 
vyplývajícími pro Českou republiku z jejího členství 
v Evropské unii a doplňkově uvedeno, že „hlavní činnost 
neziskové zdravotnické organizace bude považována za 
poskytování služeb obecného hospodářského zájmu ve 
smyslu čl. 106 Smlouvy o fungování Evropské unie“. Na 
základě uvedeného textu tedy vzniká dojem, že je 
aplikována úprava v podobě rozhodnutí Komise o použití 
čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na 
státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek 
veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným 
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu 
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(2012/21/EU). Upozorňuji ovšem, že návrh zákona, ani 
text důvodové zprávy neuvádí, jakým způsobem budou 
splněny obligatorní podmínky touto úpravou stanovené, 
např. kontrola nadměrného vyrovnání, požadavky 
související s transparentností či vlastní odkaz na předpis, 
kterým je výjimka upravena. Ve vztahu ke zdravotnickým 
organizacím, které nejsou nemocnicemi, není žádným 
způsobem zohledněno omezení týkající se maximální 
výše roční vyrovnávací platby. 

S ohledem na vše výše uvedené vznikají pochybnosti o 
tom, zda podpora navrhovaná zákonem či vyplývající ze 
změn souvisejících zákonů, spadá pod úpravu týkající se 
služeb obecného hospodářského zájmu a je zajištěno 
dodržení úpravy v oblasti služeb obecného 
hospodářského zájmu, na které se návrh zákona 
odvolává. 

Závěrem proto navrhuji dát navrhovaná opatření podpory 
do souladu s výše uvedeným rozhodnutím Komise 
(2012/21/EU), co se týče vymezení SOHZ, subjektů 
(poskytovatelů SOHZ) a činností, které mohou být 
podpořeny. Jinak navrhuji, aby byla opatření podpory 
založená návrhem zákona či vycházející ze změn 
dotčených zákonů oznámena Evropské komisi. 

 

 
 
 
 
 
 

   

  

Český statistický 
úřad 

Připomínka k návrhu zákona jako celku 

ČSÚ požaduje, aby byl v celém návrhu pojem 
„identifikační číslo“ nahrazen pojmem „identifikační 
číslo osoby“. 

 
Odůvodnění  

Akceptováno 
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Dle ustanovení § 24 písm. c) zákona č. 111/2009 Sb. o 
základních registrech, ve znění pozdějších právních 
předpisů, slouží k jednoznačné identifikaci subjektu 
identifikační číslo osoby (číselný kód označovaný 
zkratkou „IČO“).  
 

K § 50   

ČSÚ požaduje ve druhé větě odst. 1 a ve druhé větě 
odst. 2 tohoto ustanovení na str. 25 nahradit text „zápis 
změny právní formy do obchodního rejstříku“ textem 
„zápis neziskové zdravotnické organizace nebo na 
zápis změny právní formy do obchodního rejstříku“.  
 
Odůvodnění 
Obecně platí, že státní příspěvkové organizace nejsou 
v obchodním rejstříku zapsány; proto je třeba v rámci 
přechodných ustanovení upravit i případy, kdy bude třeba 
neziskovou zdravotnickou organizaci do obchodního 
rejstříku zapsat (nikoli zapsat jen změnu právní formy).  
 

Akceptováno  
  

K § 57 Změna zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů 

ČSÚ požaduje v poslední větě bodu 3 tohoto ustanovení 
na str. 30 nahradit text „zápis změny právní formy do 
obchodního rejstříku“ textem „zápis neziskové 
zdravotnické organizace nebo na zápis změny právní 
formy do obchodního rejstříku“.  
 
Odůvodnění  
Připomínka reaguje na skutečnost, že část příspěvkových 
organizací obcí a krajů dle platné právní úpravy nemusí 
být zapsána do obchodního rejstříku (obecním a 
krajským příspěvkovým organizacím zřízeným před 1. 1. 
2000 nevznikla povinnost dodatečného zápisu do 
obchodního rejstříku).     

Akceptováno 
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Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

 
Obecně 
 
Úřad pro ochranu osobních údajů se domnívá, že 
paragrafovanému znění by měl předcházet věcný záměr, 
který by rozhodl koncepční záležitosti, zejména ve vztahu 
k universitním nemocnicím. Ve fázi paragrafovaného 
znění je již pozdě měnit koncepci. 
ÚOOÚ připomíná, že na rozdíl od situace při vydání 
zrušeného zákona č. 245/2006 Sb., o veřejných 
neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o 
změně některých zákonů již existuje obecná forma pro 
tyto typy právnických osob. Je jí ústav v §§ 402–418 
NOZ. Tvrzení 2. varianty v RIA: „Tyto stávající právní 
formy neodpovídají sledovaným cílům,“ neobstojí, neboť 
speciální právní úpravě nic nebrání stanovit účelné 
odchylky. Zákon o neziskových zdravotnických 
organizacích by proto měl být postaven na subsidiárním 
použití NOZ a stanovit jen odchylky od regulace ústavu, 
jsou-li účelné.  
 
Tím se předloha odbřemení od technických právních 
norem a bude se moci soustředit pouze na podstatné a 
nosné záležitosti. Duplicity se týkají zejména založení, 
změny a zániku VNZO a organisační struktury VNZO. 
 

Neakceptováno - ROZPOR 
 
Návrh zákona samozřejmě vychází ze subsidiárního užití 
občanského zákoníku. 
 
Velmi stručná právní forma ústavu by řešení postavení 
neziskových nemocnic nepomohla, neboť by vzhledem 
k záměru vyžadovala stejně mnoho doplňujících, ale také 
odchylujících ustanovení. Takto považujeme právní úpravu za 
přehlednější. 
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Část II obecné části důvodové zprávy – 
ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ 
ÚPRAVY S ÚSTAVNÍM POŘÁDKEM ČESKÉ 
REPUBLIKY – je nezbytné doplnit.  
 
Odůvodnění 
Důvodová zpráva zcela mlčí o nálezu ÚS z 27. 9. 2006, 
sp. zn. Pl. ÚS 51/06, 483/2006 Sb., N 171/42 SbNU 471, 
ačkoliv se problematiky bezprostředně týká. 
 

 
Akceptováno 
 
Doplněna důvodová zpráva. 
 
 

Část VII obecné části důvodové zprávy – DOPADY VE 
VZTAHU K OCHRANĚ SOUKROMÍ A OSOBNÍCH 
ÚDAJŮ – je nezbytné doplnit o vyhodnocení § 3 písm. b) 
a dalších konkrétních zpracování osobních údajů.  
 
Odůvodnění 
Předkladatel má řádné DPIA obecně. Chybí však 
vyhodnocení konkrétních zpracování osobních údajů. 
Příklad je § 3 písm. b), kde pro zakladatele – fysickou 
osobu předloha vyžaduje uvést: jméno, datum narození, 
rodné číslo, bylo-li přiděleno, a adresu místa pobytu, 
popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu. 
Jedná se tedy o duplicitu v uvádění data narození a 
rodného čísla. Ta je způsobena § 25 odst. 1 písm. e) 
zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících 
právnických a fyzických osob, což by měla uvést DPIA i 
zvláštní část důvodové zprávy.  

Dalším konkrétním zpracováním osobních údajů, které je 
třeba vyhodnotit, je zpracování osobních údajů při 
posuzování bezúhonnosti. 

 

 
Neakceptováno - ROZPOR 
 
Máme za to, že zdůvodnění je dostačující. 
 

Zvláštní část důvodové zprávy je nezbytné dopracovat. 
 
Odůvodnění 
Zvláštní část důvodové zprávy je extrémně stručná a 

 
Akceptováno. 
 
Důvodová zpráva doplněna. Pokud se jedná o zmíněná 
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vůbec nezdůvodňuje řadu právních norem. Příkladem je 
§ 1 odst. 5, který stanoví typologii VNZO, ale důvodová 
zpráva k § 1 a 2 zcela mlčí. Důvodová zpráva k příloze č. 
1 jen popisuje: „Definují se typy VNZO, a to podle forem, 
druhů, oborů a rozsahu poskytovaných zdravotních 
služeb,“ místo toto, aby zdůvodnila, proč byla zvolena 
právě tato typologie a jaký má význam. 

Tato připomínka platí i pro RIA a její volbu právní formy. 

 

„nezdůvodněná“ ustanovení, byla vypuštěna. 
 

V § 4 se odstavec 2 zrušuje.  
 
Odůvodnění 
Tato právní norma je nevhodná. Předloha stanoví 
podmínky, za nichž by souhlas ministerstva zdravotnictví 
měl být vydán v § 5: potřeby zajištění místní a časové 
dostupnosti zdravotních služeb a předpoklady neziskové 
zdravotnické organizace splnit podmínky stanovené pro 
poskytování zdravotní péče zákonem o zdravotních 
službách. Jedná se tedy o dosti neomezenou diskreci. 
Důvodová zpráva k §§ 4 i 5 zcela mlčí. 

Je nesrozumitelné, proč předkladatel své záměry neřeší 
pomocí zvláštního oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb podle § 15 sq. zákona č. 372/2011 Sb., o 
zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 
(zákon o zdravotních službách). 

 

 
Neakceptováno  - ROZPOR 
 
Připomínka jde proti záměru regulovat vznik VNZO podle 
potřeb zajištění dostupnosti zdravotních služeb, čemuž musí 
odpovídat i typ VNZO.  
Je účelné, aby potřeba zajištění dostupnosti zdravotních 
služeb prostřednictvím VNZO byla posouzena již před jejím 
vznikem. Proto je navrhováno, aby zápis VNZO do 
obchodního rejstříku byl podmíněn souhlasem MZ vydaným 
ve správním řízení, jehož účastníky budou též  zdravotní 
pojišťovny (viz § 5).  
Cílem řízení o udělení oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb, které vede krajský úřad podle § 15 a násl. zákona o 
zdravotních službách, není regulace poskytovatelů 
zdravotních služeb z hlediska potřeb zajištění dostupnosti 
zdravotních služeb. Pokud jsou splněny zákonem stanovené 
podmínky, je na udělení oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb právní nárok. Zvláštní právní úprava podmínek pro 
udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb VNZO, 
která by umožnila regulaci VNZO z hlediska potřeb zajištění 
dostupnosti zdravotních služeb, by tak byla nesystémovým 
zásahem do stávající úpravy.   
 

V § 6 odst. 2 se věta druhá zrušuje.  
 

 
Akceptováno  
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Odůvodnění 
Jedná se o neodůvodněnou byrokratickou zátěž. 
Obchodní rejstřík je obecně přístupný; na základě 
eGovermentu má ministerstvo zdravotnictví údaje 
dokonce automaticky aktualisované. Důvodová zpráva 
zcela mlčí. 
 

 

Ustanovení § 12 je nezbytné přepracovat.  
 
Odůvodnění 
Tyto právní normy stanoví celkem 3 standardy péče: 
hospodárně, efektivně a účelně (odstavec 1), pečlivě a s 
potřebnými znalostmi (odstavec 2) a řádného hospodáře 
(odstavec 3). Taková tripartice neobstojí. Důvodová 
zpráva zcela mlčí. 
 

Akceptováno 
 

Navrhuje se upřesnit odstavec 1 následovně:      

„(1) Člen orgánu je při výkonu své funkce povinen dbát, aby 
hospodaření neziskové zdravotnické organizace bylo 
hospodárné, efektivní a v souladu s účelem, pro který byla 
nezisková zdravotnická organizace založena jednat pečlivě a 
s potřebnými znalostmi a s péčí řádného hospodáře.“. 

Požadavek, aby hospodaření VNZO bylo hospodárné, 
efektivní a v souladu s účelem, pro který byla nezisková 
zdravotnická organizace založena, byl zapracován do § 23 
odst. 1 jako obecné pravidlo pro využívání majetku VNZO. 
 

  

  

Český úřad 
zeměměřický a 
katastrální 

K § 50 odst. 3  

Požaduji věty druhou a třetí nahradit takto: 
„Návrh na zápis vlastnického práva nebo jiného věcného 
práva k nemovitému majetku podá zakladatel do 
31. 1. 2017. Vkladovou listinou bude potvrzení 
zakladatele obsahující výčet nemovitých věcí a věcných 
práv, které přešly podle věty první na neziskovou 
zdravotnickou organizaci podle tohoto zákona.“. 
 
Odůvodnění 

Akceptováno  

Text po upřesnění: 

„Návrh na zápis vlastnického práva nebo jiného věcného 
práva k nemovitému majetku podá zakladatel do 31. ledna 
2018. Vkladovou listinou bude potvrzení zakladatele 
obsahující výčet nemovitých věcí a věcných práv, které přešly 
podle věty první na zdravotnickou organizaci“. 
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S účinností nového katastrálního zákona od 1. 1. 2014 se 
všechna vlastnická a jiná věcná práva k nemovitostem 
zapisují do katastru nemovitostí výlučně vkladem, a to 
bez ohledu na právní důvod jejich vzniku a bez ohledu na 
to, zda zápis má konstitutivní nebo deklaratorní 
charakter. Záznam je vyhrazen pro zápis jiných typů 
oprávnění k nemovitému majetku. K tomu viz § 6 zákona 
č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální 
zákon), a dále § 11 a § 19 téhož zákona. Současně je 
nutné stanovit listinu, na základě které se zápis provede. 
 

  

  

Bezpečnostní 
informační služba 
 

 
K § 3 a 5 
 
Návrh umožňuje, aby zakladatelem byla i jiná osoba než 
stát nebo územní samospráva. Návrh neřeší situaci, kdy 
zakladatel (právnická nebo fyzická osoba) bude propojen 
s dodavatelem zboží a služeb. Tato situace je řešena u 
člena orgánu (§11) avšak nikoliv u zakladatele.  
 
Z tohoto důvodu požadujeme, aby přílohou žádosti o 
vydání souhlasu podle § 5 bylo i prohlášení zakladatele, 
pokud je právnickou nebo fyzickou osobou, že není 
majetkově nebo jinak ekonomicky propojený s 
dodavatelem zboží a služeb.  
 

 
Neakceptováno - ROZPOR 
 
Navrhovaná úprava není nezbytná. Rovněž v případě smluv 
na dodávku zboží nebo služeb mezi VNZO a jejím 
zakladatelem nebo osobou, ve které má zakladatel 
majetkovou účast, musí být splněna podmínka hospodárného, 
efektivního a účelného využívání majetku VNZO. Ředitel a 
členové správní rady budou při uzavírání smluv povinni jednat 
s péčí řádného hospodáře a v případě porušení této 
povinnosti budou odpovídat VNZO za újmu vzniklou 
v důsledku takového jednání.  
 
Pokud by střet zájmů měl být upraven pouze pro zakladatele, 
kterými by byly jiné osoby než stát nebo územní samosprávný 
celek, tj. pro obchodní korporace, jiné právnické osoby a 
fyzické osoby, jednalo by se o úpravu zakládající nerovnost 
mezi zakladateli.    
 

K § 5  
 
Celý proces rozhodování o žádosti o vydání souhlasu je 
netransparentně upraven. Dle našeho názoru by 

 
Akceptováno 
 
Úprava vylučující soudní přezkum byla vypuštěna 
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rozhodnutí o žádosti o vydání souhlasu mělo být 
přezkoumatelné soudem, což by jednoznačně přispělo k 
posílení důvěry občanů ve výkon veřejné správy. 
Soudním přezkumem by též došlo k posílení právní jistoty 
a případné kontinuity rozhodování.  
 

K § 35 
 
S ohledem na skutečnost, že nezisková zdravotnická 
organizace má zajištěnu smlouvu se zdravotními 
pojišťovnami a výsadní postavení oproti jiným subjektům, 
požadujeme zavést pro neziskové organizace povinnost 
zveřejňování smluv na dodávky zboží a služeb. Kontrola 
hospodaření neziskových organizací prostřednictvím 
zveřejňování těchto smluv vede ke zvýšení 
transparentnosti hospodaření a minimalizaci rizika 
zneužívání finančních prostředků z veřejného pojištění 
prostřednictvím smluv na dodávky a služby.  
 

Akceptováno 
 
Je doplněna novela zákona o registru smluv tak, že VZO 
budou povinnými subjekty podle uvedeného zákona. 
 
 

  

  

 
Středočeský kraj 

 
Obecná připomínka 
 
Zákon o neziskových zdravotnických organizacích 
v navrhované podobě založí na trhu poskytování 
zdravotních služeb nerovnost, neboť poskytovatelé 
zdravotních služeb v této právní formě budou na základě 
jistoty uzavření smluvních vztahů se zdravotními 
pojišťovnami zvýhodněni. 
 

 
Vysvětleno 

Povinnost zdravotních pojišťoven uzavřít s VNZO smlouvu 
o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb 
navazuje na povinnost VNZO poskytovat zdravotní služby 
v rámci své hlavní činnosti v rozsahu stanoveném MZ 
v souhlasu k zápisu VNZO do obchodního rejstříku (§ 46 odst. 
1). Bez smlouvy se zdravotní pojišťovnou by VNZO tuto 
povinnost nemohla plnit.   

 

K § 3 písm. c)  
 

Akceptováno 
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V souvislosti se založením neziskové zdravotnické 
organizace (VNZO) se naskýtá otázka, zda se bude řešit 
obdobným postupem potřeba změny v oborech, pro které 
bude VNZO chtít mít zaručenou smlouvu se zdravotní 
pojišťovnou nebo naopak nebude schopna je dále 
zabezpečovat a bude muset být změněna zakladatelská 
listina a znovu vyžádán souhlas Ministerstva 
zdravotnictví? 
Jak bude postupováno v případě změny ostatních oborů 
nepodléhajících smluvní povinnosti zdravotních 
pojišťoven?  
 
Jak budou prováděny změny ostatních údajů v 
zakladatelské listině?  
Ustanovení je třeba provázat s udělováním oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 
372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách 
jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve 
znění pozdějších předpisů.  
 

Změna oborů zdravotní péče, uvedených v souhlasu k zápisu 
do obchodního rejstříku, bude možná. Tyto změny bude 
povolovat MZ na žádost zakladatele.   
V tomto smyslu byl doplněn § 6.  
 
O změnách ostatních oborů bude rozhodovat zakladatel.   
 
O změnách zakladatelské listiny bude rozhodovat zakladatel. 
V tomto smyslu byl doplněn § 3. 
 
Souhlas k zápisu VNZO do obchodního rejstříku vydaný MZ 
nebude nahrazovat oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb podle zákona o zdravotních službách. VNZO bude 
poskytovatelem zdravotních služeb se všemi právy 
povinnostmi stanovenými právními předpisy upravujícími 
poskytování zdravotních služeb.  
 

K § 3 písm. e)  
 
Termín „další činnosti vykonávané v rámci hlavní 
činnosti“ je příliš obecný a je třeba ho blíže specifikovat.  
 

 
Neakceptováno - ROZPOR 
 
Těmito činnostmi se rozumí činnosti vymezené v § 1 odst. 2.   

K § 5 odst. 2  
 
Vzhledem k § 1 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, který 
stanoví, že „kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území 
a o potřeby svých občanů“, do kteréžto péče nepochybně 
patří též fungující zdravotnictví, je třeba zohlednit 
postavení kraje a připustit jeho účast na rozhodovacím 
procesu při udělování souhlasů k zápisu do obchodního 
rejstříku i při jiných řízeních, než ve kterých je kraj sám 
zakladatelem.  

 
Akceptováno 
 
Kraj bude účastníkem řízení o vydání souhlasu k zápisu do 
obchodního rejstříku a o jeho změnách.  
 
V tomto smyslu byly doplněny § 5 a 6.  
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K § 5 odst. 3  
 
Není zřejmé, jak budou předpoklady, z nichž Ministerstvo 
zdravotnictví vychází v řízení o vydání souhlasu k zápisu 
VNZO do obchodního rejstříku, zjišťovány nebo 
dokládány. Oprávněním k poskytování zdravotních 
služeb nebo jiným způsobem? Nutno dořešit. 
Případně navrhujeme doplnit zde odkaz na zákon o 
zdravotních službách, který předpoklady k poskytování 
zdravotních služeb definuje nebo i na jiné právní 
předpisy. 
 
Kdy bude VNZO žádat o oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb - při založení v rozsahu oborů podle 
zakladatelské listiny nebo až po zápisu do obchodního 
rejstříku a v jakém rozsahu? Jen pro obory vyhrazené 
v souhlasu Ministerstva zdravotnictví nebo i pro další 
obory a formy zdravotní péče vykonávané v hlavní 
činnosti? Ustanovení navrhujeme v tomto směru upřesnit.  
 

Vysvětleno 
 
Jedná o předpoklady týkající se splnění podmínek podle 
zákona o zdravotních službách. MZ bude v řízení postupovat 
podle správního řádu. 
 
 
 
 
 
 
 
V době řízení o udělení souhlasu k zápisu VNZO do 
obchodního rejstříku nemusí být VNZO držitelem oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb. Je tak na úvaze VNZO, zda 
požádá o udělení oprávnění před nebo po udělení souhlasu 
k zápisu do obchodního rejstříku.  
 
VNZO by měla žádat o udělení oprávnění na všechny obory 
uvedené v zakladatelské listině.   
 
 

K § 5 odst. 4  
 
Bude při vydání souhlasu k zápisu VNZO do obchodního 
rejstříku rozhodováno podle správního řádu? V případě, 
že ano, pak toto ustanovení znamená 
nepřezkoumatelnost rozhodnutí, což odporuje principům 
správního práva. V zákoně chybí odkaz na příslušný 
procesní postup.  
 

Akceptováno  
 
Na řízení o vydání souhlasu se vztahuje správní řád včetně 
opravných prostředků; použití správního řádu vyplývá z § 1 
správního řádu. Odkaz na správní řád se neuvádí.  
 
Úprava vylučující soudní přezkum byla vypuštěna.  
 

K § 6 odst. 1 písm. d)  
 
Jaký bude postup u oborů zdravotní péče, které budou 
uvedeny v zakladatelské smlouvě VNZO, nebudou však 

Vysvětleno 
 
V případě oborů neuvedených v souhlasu vydaném MZ bude 
pro uzavírání smluv platit obecná právní úprava podle zákona 
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uvedeny v uděleném  souhlasu Ministerstva 
zdravotnictví? Bude se pro jejich úhradu uzavírat jiná 
smlouva a bude se konat výběrové řízení?  
 
Bude moci VNZO jako nezisková organizace poskytovat 
služby nehrazené ze zdravotního pojištění a mít z těchto 
služeb zisk? Tyto otázky je třeba dořešit.  
 

o veřejném zdravotním pojištění, včetně výběrového řízení.  
  
  
 
Návrh zákona nevylučuje, aby VNZO poskytovala v rámci 
doplňkové činnosti též zdravotní služby nehrazené 
z veřejného zdravotního pojištění, avšak pouze za podmínek 
stanovených v § 22 a 24.  
 
 

K § 11  
 
Nadpis § 11 je třeba uvést v plném znění - „Podmínky pro 
výkon funkce člena správní rady“. Zkratka „člen orgánu“ 
je zavedena až následně.   
 
Z odstavce 1 § 11 navrhujeme vyjmout ředitele a do § 15 
odst. 2 navrhujeme vložit písmeno a) tohoto znění:  
„a) „je plně svéprávná,“. Dosavadní písmeno a) a b) 
navrhujeme označit jako písmeno b) a c). 
 
 
 
Ustanovení § 11 dále navrhujeme doplnit o podmínku 
bezúhonnosti člena správní rady.  
 

Akceptováno částečně  
 
Nadpis § 11 je v souladu s legislativními pravidly vlády (čl. 44 
odst. 3).  
 
Podmínky podle § 11 budou platit pro ředitele i členy správní 
rady. Není důvod pro to, aby podmínka plné svéprávnosti byla 
v případě ředitele upravena zvlášť v § 15 a ostatní podmínky 
zůstaly v § 11. V § 15 jsou upraveny další podmínky, které 
platí pouze pro jmenování ředitele a nelze je tak upravit v 
§ 11.   
 
 
Podmínka bezúhonnosti se bude vztahovat též na členy 
správní rady. 
V tomto smyslu byl návrh zákona doplněn.  
 

K § 12 odst. 2 věta druhá 
 
Větu „To neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo 
učiněno s nezbytnou loajalitou.“ navrhujeme vypustit. 
Jestliže člen statutárního orgánu jedná informovaně a 
v zájmu VNZO, pak samozřejmě jedná loajálně. Pojem 
„nezbytná loajalita“ není v žádné právní normě definován. 
 

Akceptováno 
 

K § 15 odst. 5  Akceptováno 
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Ustanovení je pojato příliš široce. § 8 živnostenského 
zákona zmiňuje i právnické osoby, přičemž ředitel VNZO 
je fyzická osoba, kromě toho se jedná o statutární orgán 
poskytovatele zdravotních služeb - proč tedy nevyužít 
analogicky vyhovující ustanovení zákona o zdravotních 
službách? Ze žádné veřejně přístupné evidence se 
sankce zákazu činnosti uložená ve správním řízení 
nezjistí – navrhujeme doplnit ustanovení alespoň o 
prohlášení jmenované osoby v tomto směru.  
 

 
Podmínka pro výkon funkce ředitele byla v návaznosti na 
odstavec 11 z odstavce 5 vypuštěna.  
 

K § 18 odst. 3  
 
Pokud čítá správní rada tři členy, nelze při rozhodování, 
resp. hlasování dosáhnout ¾ většiny. Navrhujeme proto 
zakotvit v zákoně pouze nadpoloviční většinu.  
 

Vysvětleno 
 
Podmínky pro přijetí rozhodnutí správní rady podle tohoto 
ustanovení se vztahují pouze na správní radu univerzitní 
nemocnice. Správní rada univerzitní nemocnice má 7 členů 
(viz § 17 odst. 3). 
 

K § 49 odst. 2  
 
Z ustanovení není zřejmé, zda je míněn poskytovatel 
zdravotních služeb ve smyslu tohoto zákona, který se 
dopustil správního deliktu, nebo jakýkoli jiný poskytovatel; 
v tom případě to navrhujeme uvést do příslušného 
zákona.  
 

Vysvětleno  
 
Poskytovatelem zdravotních služeb se zde rozumí jakýkoliv 
poskytovatel zdravotních služeb, tj. i VNZO.  
 
Právní úprava správního deliktu patří do zákona, který 
upravuje povinnost nebo zákaz, jejichž porušení je znakem 
skutkové podstaty správního deliktu. Právní úprava 
uvedených správních deliktů tak patří do tohoto návrhu 
zákona.   
   

  

  

Ústecký kraj Obecně k návrhu zákona   
 
Domníváme se, že předložený návrh zákona v mnohém 
odporuje obecným evropským předpisům a zavádí 
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nerovnost mezi poskytovateli zdravotních služeb (lze 
v něm spatřovat kolizi se soutěžním právem EU i právem 
na ochranu investic). Řada právnických osob, které 
poskytují zdravotní služby lůžkové péče, je tímto opatření 
nucena měnit právní formu, aniž by bylo zřejmé, zda 
změna právní formy na VNZO bude skutečně efektivní.  
Je pravdou, že v současné době chybí v českém právním 
řádu právní úprava formy právnické osoby, jejíž činnost 
by byla vedena principem neziskovosti a zároveň by 
mohla efektivně vyvíjet svou činnost jako poskytovatel 
zdravotních služeb s jistotou zachování své činnosti a 
současně byl dostatečně chráněn její majetek a investice. 
Řešení zajištění lůžkové zdravotní péče v podobě služeb 
hospodářského zájmu lze ale dle našeho názoru zajistit i 
beze změny právní formy lůžkových poskytovatelů 
zdravotních služeb, např. úvahou o vzniku rejstříku 
poskytovatelů zdravotních služeb, poskytujících službu 
obecného hospodářského zájmu. Z procesního pohledu 
se takový postup jeví jako výhodnější, a naplnil by záměr 
zákona. 
 

 
 
 
Poskytovatelé zdravotních služeb budou mít možnost změnit 
právní formu, nikoliv povinnost.  
Ke změně právní formy ze zákona dojde pouze u státních 
příspěvkových organizací, u nichž funkci zřizovatele vykonává 
MZ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za skutečně zásadní ale považujeme skutečnost, že 
z návrhu zákona, je patrné, že VNZO nebudou podřízeny 
zákonu č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 
podmínkách jejich poskytování, v platném znění, 
s výjimkou:  

- předpokladů VNZO splnit podmínky stanovené pro 
poskytování zdravotních služeb (návrh zákon však 
hovoří v § 5 pouze o zdravotní péči) zákonem o 
zdravotních službách,  

- hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb, 
- personálního zabezpečení poskytovaných 

zdravotních služeb nebo požadavků na minimální 
technické a věcné vybavení zdravotnického 
zařízení podle zákona o zdravotních službách. 

Zcela se pomíjí stávající právní stav, a neřeší se např. 

Vysvětleno 
 
VNZO bude poskytovatelem zdravotních služeb ve smyslu 
zákona o zdravotních službách, zákona o specifických 
zdravotních službách a dalších právních předpisů upravujících 
poskytování zdravotních služeb, a to se všemi povinnostmi. 
VNZO bude mít navíc i další povinnosti, které ostatní 
poskytovatelé zdravotních služeb nemají, jak je výslovně 
uvedeno v § 46 a 47. 
 
Návrh zákona neobsahuje žádné ustanovení, ze kterého by 
bylo možné dovodit, že se na poskytování zdravotních služeb 
VNZO nevztahuje zákon o zdravotních službách nebo zákon 
o specifických zdravotních službách. Návrh v tomto smyslu 
neobsahuje pro VNZO žádnou výjimku z právní úpravy 
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povinnosti VNZO při poskytování zdravotních služeb 
(budou odlišné od povinností poskytovatelů zdravotních 
služeb podle zákona 372/2011 Sb.?); obdobně další 
oblasti komplexně řešené zákonem č. 372/2011 Sb. 
(řešení stížností, informační povinnost poskytovatelů 
zdravotních služeb, nakládání se zdravotnickou 
dokumentací, povinnosti pacientů vůči VNZO atp.). 

 
Stejně tak návrh zákona o VNZO zcela pomíjí povinnosti 
vyplývající pro poskytovatele zdravotních služeb ze 
zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních 
službách. Povinnosti stanovené pro poskytování 
zdravotních služeb by měly být dány i VNZO – návrh 
zákon však hovoří výhradně o poskytovatelích 
zdravotních služeb dle zákona. Domníváme se k tomu, 
že zmínka v návrhu § 46 zákona o VNZO je v tomto zcela 
nedostatečná. 
 
Stejně tak může nastat zvláštní situace, kdy na služby 
(obory zdravotní péče) poskytované VNZO bude platit jak 
zákon o VNZO (obory uvedené v souhlasu ministerstva), 
tak zákon o zdravotních službách (neboť VNZO může 
poskytovat i další zdravotní služby, které v souhlasu 
ministerstva uvedeny nejsou). V praxi tak může dojít ke 
zmatkům, v jakém režimu jsou jaké zdravotní služby 
poskytovány. 
 

poskytování zdravotních služeb nebo specifických zdravotních 
služeb. To platí pro zdravotní služby bez ohledu na to, zda 
budou poskytovány v oborech uvedených v souhlasu k zápisu 
VNZO do obchodního rejstříku nebo i v dalších oborech 
uvedených v zakladatelské listině.    
 
Souhlas k zápisu VNZO do obchodního rejstříku vydaný MZ 
nebude nahrazovat oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb podle zákona o zdravotních službách – ustanovení 
§ 11 a násl. zákona o zdravotních službách nejsou tímto 
souhlasem dotčena.   

Za druhou zásadní oblast považujeme vazbu na služby 
obecného hospodářského zájmu. Pokud vycházíme z § 1 
odst. 3 návrhu, zcela v zákoně chybí vazba na tzv. 
vyrovnávací platbu (vyrovnávací platbou je myšlena 
vyrovnávací platba ve smyslu Rozhodnutí Komise ze dne 
20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě 
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené 
určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb 

 
Akceptováno jinak 
 
Ustanovení § 1 odst. 3 deklarující hlavní činnost VNZO 
za služby obecného hospodářského zájmu bylo vypuštěno. 
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obecného hospodářského zájmu číslo 2012/21/EU, 
uveřejněné v úředním věstníku L 7/3 (dále jen 
„Rozhodnutí EU“). Vyrovnávací platba se zpravidla 
vypočítá podle vzorce: VP = HV + PZ, kde VP znamená 
výši vyrovnávací platby, HV je hospodářský výsledek 
zjištěný jako rozdíl mezi náklady vynaloženými při 
poskytování služby LPS a příjmem ze služby LPS, PZ je 
přiměřeným ziskem, kterým je max. 10% z vynaložených 
nákladů. Vyrovnávací platba nesmí přesahovat meze 
toho, co je nezbytné k pokrytí všech nebo části nákladů 
k plnění závazku veřejné služby se zohledněním 
příslušných příjmů a přiměřeného zisku. 
Není zřejmé, kdo bude hradit případnou ztrátu neziskové 
zdravotnické organizace (zda to bude státní rozpočet) 
pokud zápisu VNZO do obchodního rejstříku předchází 
souhlas ministerstva zdravotnictví s definicí služeb 
obecného hospodářského zájmu. 
 

Třetí zásadní oblastí je oblast sítě zdravotních služeb. 
Právní forma VNZO se bude týkat výhradně poskytování 
lůžkové zdravotní péče a na ni navazujících zdravotních 
služeb. Výhodou má být již zmíněná povinnost 
zdravotních pojišťoven uzavřít s neziskovou nemocnicí 
smlouvu o poskytování a úhradě hrazených zdravotních 
služeb. Zdravotní pojišťovny budou podle zákona povinny 
uzavřít s neziskovými nemocnicemi smlouvu na péči v 
oborech uvedených v souhlasu k zápisu neziskové 
zdravotnické organizace do obchodního rejstříku nebo – 
v případě neziskové zdravotnické organizace vzniklé 
změnou právní formy státní příspěvkové organizace – v 
oborech zdravotní péče uvedených v zakladatelské 
listině. Nejprve ale musí se zápisem do rejstříku souhlasit 
ministerstvo zdravotnictví. 

 
Není zcela zřejmé:  

- jak to bude s činnostmi, které ministerstvo 

Vysvětleno  
 
VNZO bude moci poskytovat zdravotní služby i v oborech 
neuvedených v souhlasu k zápisu VNZO do obchodního 
rejstříku. Na zdravotní služby v těchto oborech se však 
nebude vztahovat povinnost zdravotních pojišťoven uzavřít 
s VNZO smlouvu. Smlouvy na tyto zdravotní služby budou 
uzavírány za standardních podmínek včetně výběrového 
řízení.  
 
Ambulantní péče v rámci hlavní činnosti má navazovat na 
poskytovanou lůžkovou zdravotní péči.  
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nepovolí, ale zdravotní pojišťovny budou chtít 
zajistit, 

- jak bude řešena ambulantní péče, zda je všechna 
ambulantní péče poskytovaná VNZO i v jiných 
oborech než povolené lůžkové péče „navazující“,  

- za jakých podmínek bude ministerstvo vycházet 
při rozhodování o vydání o souhlasu, když 
neexistuje státní plán rozvoje zdravotních služeb, 
a síť zdravotních služeb je výhradně v kompetenci 
každé zdravotní pojišťovny. Nejde o zásah do 
kompetencí zdravotních pojišťoven? 

 
Návrh zákona o VNZO, v podobě jak je předložen, proto 
odmítáme jako celek a považujeme jej za zcela 
nesystémový.  
 

 K  § 5 odst. 4  

 

Navrhujeme vypustit § 5 odst. 4 návrhu zákona o 
neziskových zdravotnických organizacích, který zní: „Na 
vydání souhlasu není právní nárok. Rozhodnutí o žádosti 
o vydání souhlasu nelze přezkoumat soudem.“ 

 
Odůvodnění  
Z návrhu zákona je zřejmé, že rozhodnutí bude vydáno 
ve správním řízení. Výluka přezkumu postupu ústředního 
správního úřadu soudem obsažená ve druhé větě 
znemožňuje vnější kontrolu správního uvážení, jehož 
součástí by mělo být respektování zákonem stanovených 
prvků, když podle odst. 3 téhož ustanovení „V řízení o 
vydání souhlasu Ministerstvo zdravotnictví vychází 
zejména z potřeb zajištění místní a časové dostupnosti 
zdravotních služeb a z předpokladů neziskové 
zdravotnické organizace splnit podmínky stanovené pro 
poskytování zdravotní péče zákonem o zdravotních 
službách.“, a tedy zjištění, zda lze z postupu správního 

 
Akceptováno částečně 
 
Doporučuje se ponechat vyloučení právního nároku na 
souhlas se zápisem do obchodního rejstříku.  
 
V praxi může vzniknout požadavek na zajištění dostupnosti 
zdravotních služeb, který se však bude vztahovat pouze 
k některým oborům v rámci typu VNZO. V takovém případě by 
vznik VNZO nebyl účelný.  
V jiných případech bude vhodnější zajistit zdravotní služby 
prostřednictvím již existujícího poskytovatele zdravotních 
služeb.    
 
 
Úprava vylučující soudní přezkum byla vypuštěna.    
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orgánu vyloučit libovůli či dokonce svévoli.  
 

K  § 6 odst. 4  

 

Navrhujeme vypustit § 6 odst. 4 návrhu zákona o 
neziskových zdravotnických organizacích, který zní: 
„Ministerstvo zdravotnictví je oprávněno vykonávat 
kontrolu plnění podmínek neziskovou zdravotnickou 
organizací stanovených pro její činnost v souhlasu.“   

 
Odůvodnění  
Z návrhu zákona není zřejmé, jaké podmínky resp. 
povinnosti by Ministerstvo zdravotnictví mělo kontrolovat, 
neboť obsah souhlasu dle odstavce 1 podmínky VNZO 
nestanovuje. 
 

 
Akceptováno  
 
Odstavec 4 byl vypuštěn.   
 
MZ je oprávněno vykonávat kontrolu u poskytovatelů 
zdravotních služeb podle § 107 a 108 zákona o zdravotních 
službách.     
 

 

K § 11 odst. 2 větě třetí  
 
Navrhujeme, aby věta:  „Překážky podle věty první a 
druhé působí též vůči tomu, kdo vykonával funkci 
statutárního orgánu nebo člena statutárního nebo jiného 
orgánu v právnické osobě alespoň rok před zahájením 
insolvenčního řízení, případně alespoň rok před vznikem 
povinnosti této právnické osoby podat insolvenční návrh 
na její majetek.“  
byla nahrazena větou: 
„Překážky podle věty první a druhé působí též vůči tomu, 
kdo vykonával funkci statutárního orgánu nebo člena 
statutárního nebo jiného orgánu v právnické osobě 
v posledních 12 měsících před zahájením 
insolvenčního řízení, případně v posledních 12 
měsících před vznikem povinnosti této právnické osoby 
podat insolvenční návrh na její majetek.“  
 

Odůvodnění  
Navrhovaný text, který byl v minulosti podobně obsažen i 

Neakceptováno - ROZPOR 
 
Ustanovení § 11 bylo upřesněno v návaznosti na připomínku 
Ministerstva spravedlnosti; věta třetí byla vypuštěna.  
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v obchodním zákoníku, přinášel v praxi při počítání času 
výkladové problémy. Kromě toho navrhovaná změna 
odpovídá i vhodnému a srozumitelnému stanovení lhůt 
v dalších odstavcích tohoto ustanovení.  
 

K  § 32 odst. 4  

 

Navrhujeme, aby § 32 odst. 4 návrhu zákona byl upraven 
takto: 
„Věcné břemeno nezisková zdravotnická organizace 
sjedná za úplatu a pouze v takovém rozsahu, aby jí 
nebránilo ve výkonu hlavní činnosti.“ 

 
Odůvodnění  
Tato omezující právní úprava, která platí podle zákona č. 
219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších 
předpisů, pro nakládání s majetkem státu, může v praxi 
přinášet problémy např. při sjednávání věcných břemen 
ve prospěch vlastníků inženýrských sítí při přeložkách sítí 
v zájmu povinného z věcného břemene. 
 

 
Akceptováno 

K části třetí - § 54 
 
K bodu 2  
 
Navrhujeme, aby § 46 odst. 2 písm. g) zákona č. 48/1997 
Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a 
doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, zněl takto:   
 
„g) jde-li o poskytování hrazených služeb neziskovou 
zdravotnickou organizací v oboru zdravotní péče 
uvedeném v souhlasu k zápisu neziskové zdravotnické 
organizace do obchodního rejstříku vydaném podle 
zákona o neziskových zdravotnických organizacích (dále 

 
Akceptováno jinak 
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jen „souhlas k zápisu neziskové zdravotnické organizace 
do obchodního rejstříku“) nebo neziskovou zdravotnickou 
organizací vzniklou změnou právní formy státní 
příspěvkové organizace právnické osoby v oboru 
zdravotní péče uvedeném v zakladatelské listině; tímto 
ustanovením není dotčeno právo neziskové zdravotnické 
organizace navrhnout konání výběrového řízení podle 
odstavce 4.“  

 
Odůvodnění  
Ustanovení odporuje rovnému přístupu VNZO k uzavření 
smlouvy o úhradě zdravotních služeb, pokud návrh 
zákona o VNZO umožňuje vznik VNZO změnou právní 
formy příspěvkové organizace a obchodní společnosti 
obdobným způsobem, jako u státních příspěvkových 
organizací (část šestá a část osmá zákona).  
 

K Části třetí - § 54 
 
K bodu 7  
 
Navrhujeme, aby § 52a odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o 
veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, zněl takto:   
 
„(1) Zdravotní pojišťovna je povinna uzavřít s neziskovou 
zdravotnickou organizací smlouvu o poskytování a 
úhradě hrazených služeb v oborech zdravotní péče 
uvedených v souhlasu k zápisu neziskové zdravotnické 
organizace do obchodního rejstříku nebo v případě 
neziskové zdravotnické organizace vzniklé změnou 
právní formy státní příspěvkové organizace právnické 
osoby v oborech zdravotní péče uvedených v 
zakladatelské listině. Smlouva podle věty první se uzavírá 
na dobu neurčitou.“ 

 
Akceptováno jinak 
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a § 52a odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném 
zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zněl 
takto:   
 
„(3) Poruší-li nezisková zdravotnická organizace 
opakovaně povinnost poskytovat zdravotní péči v oboru 
uvedeném v souhlasu k zápisu neziskové zdravotnické 
organizace do obchodního rejstříku nebo v případě 
neziskové zdravotnické organizace vzniklé změnou 
právní formy státní příspěvkové organizace právnické 
osoby v oboru zdravotní péče uvedeném  v 
zakladatelské listině nebo pohotovostní služby v tomto 
oboru zdravotní péče podle zákona o neziskových 
zdravotnických organizacích, nebo opakovaně nesplní 
požadavky na minimální personální zabezpečení 
poskytovaných zdravotních služeb nebo požadavky na 
minimální technické a věcné vybavení zdravotnického 
zařízení podle zákona o zdravotních službách, může 
Ministerstvo zdravotnictví rozhodnout, že zdravotní 
pojišťovna nadále nemá povinnost mít s neziskovou 
zdravotnickou organizací uzavřenu smlouvu 
o poskytování a úhradě hrazených služeb.“  

 
Odůvodnění  
Návrh zákona o VNZO umožňuje vznik VNZO změnou 
právní formy příspěvkové organizace a obchodní 
společnosti obdobným způsobem, jako u státních 
příspěvkových organizací (část šestá a část osmá 
zákona). Z tohoto důvodu navrhovaný text odporuje 
rovnému přístupu. 
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Liberecký kraj Tímto zákonem vzniká nová právní forma právnické 
osoby na pomezí mezi příspěvkovou organizací a obecně 
prospěšnou společností. Již v roce 2009 byl původní 
záměr na zpracování návrhu zákona o nestátních 
neziskových organizacích (dále jen NNO) nahrazen 
úkolem na předložení věcného záměru zákona o 
organizacích se statusem veřejné prospěšnosti. Statut 
veřejné prospěšnosti je definován § 146 a násl. zákona 
89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), 
nicméně dosud není přijat, ačkoliv NOZ je účinný již 
téměř dva roky. Preferujeme tedy přijetí zákona o veřejné 
prospěšnosti, kde by mohly být řešeny otázky daňových a 
dalších úlev pro právnické osoby s tímto statusem. Cíle 
navrženého právního předpisu by tak mohlo být 
dosaženo cestou stávajících právních předpisů, bez 
ohledu na jejich formu či vlastníka.  

 
Neakceptováno - ROZPOR 
 

Dle našeho názoru není nutné zřizovat novou právnickou 
osobu pro současné fakultní nemocnice, které by mohly 
fungovat jako např. zapsaný ústav podle NOZ.  

Neakceptováno - ROZPOR 

V důvodové zprávě se uvádí, že VNZO bude mít nárok 
na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených 
zdravotních služeb se zdravotními pojišťovnami (dále jen 
„ZP“) a ZP bude povinna uzavřít s VNZO takovouto 
smlouvu. Proces regulace sítě smluvních partnerů ze 
strany ZP bude tak velmi složitý, neboť se do tohoto 
procesu budou zapojovat v rámci správního řízení o 
udělení souhlasu se zápisem VNZO do obchodního 
rejstříku. Tento souhlas bude vydávat i Ministerstvo 
zdravotnictví a může tak dojít k názorové kolizi se ZP, 
která je plátcem služeb. Dále je nutné do tohoto procesu 
zapojit kraje, a to v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., 
o krajích (krajské zřízení).  

Akceptováno  
 
Kraj bude účastníkem řízení o vydání souhlasu k zápisu 
do obchodního rejstříku a o jeho změnách.  
V tomto smyslu byly doplněny § 5 a 6. 
 
Zdravotním pojišťovnám vznikne po zápisu VNZO do 
obchodního rejstříku povinnost uzavřít s VNZO smlouvu 
o poskytování a úhradě zdravotních služeb v oborech 
uvedených v souhlasu MZ k zápisu VNZO do obchodního 
rejstříku. Zdravotní pojišťovny tak budou rozhodnutím 
o vydání souhlasu přímo dotčeny a proto musí být účastníky 
řízení. 
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Současná krajská struktura poskytovatelů lůžkové 
zdravotní péče je z pohledu zřizovatelů velmi různorodá. 
Tímto zákonem dojde k ještě větší roztříštěnosti. 
Vzniknou kraje, kde budou samé VNZO oproti krajům, 
kde např. nebude žádná VNZO. Tento stav jistě 
nepovede k vytvoření stabilního prostředí pro 
poskytování zdravotních služeb a efektivnímu a 
hospodárnému využití prostředků veřejného zdravotního 
pojištění. Naopak bude založena nerovnost na trhu 
zdravotních služeb. 

 
Není připomínka legislativního charakteru 

Založení VNZO, včetně změn v oborech apod. je třeba 
provázat se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o 
zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů. 

Vysvětleno 
 
VNZO bude poskytovatelem zdravotních služeb ve smyslu 
zákona o zdravotních službách a dalších právních předpisů 
upravujících poskytování zdravotních služeb, a to se všemi 
povinnostmi.  
 
Návrh zákona neobsahuje pro VNZO žádnou výjimku z právní 
úpravy poskytování zdravotních služeb. To platí bez ohledu 
na to, zda zdravotní služby budou poskytovány v oborech 
uvedených v souhlasu k zápisu VNZO do obchodního 
rejstříku nebo i v dalších oborech uvedených v zakladatelské 
listině.    
 
Souhlas k zápisu VNZO do obchodního rejstříku nenahrazuje 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb, které 
poskytovatel zdravotních služeb, a tedy i VNZO, musí získat 
podle zákona o zdravotních službách. 
 
 

K univerzitním nemocnicím – tímto zákonem získá 
univerzitní nemocnice postavení pouze neziskové 
zdravotnické organizace. Akciová společnost, která by 
splňovala podmínky postavení univerzitní nemocnice dle 
§36 odst. 2 navrhovaného zákona, jejíž 
akcionář/akcionáři však nesouhlasí s přeměnou na 

 
Neakceptováno  - ROZPOR 
 
Univerzitními nemocnicemi se stanou pouze stávající fakultní 
nemocnice, a to přímo ze zákona podle § 36 odst. 1 
v návaznosti na § 50 odst. 1. Vznik dalších univerzitních 
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VNZO, se univerzitní nemocnicí stát nemohou, což je 
diskriminační. 

nemocnic se nepředpokládá.  
 

  

  

Moravskoslezský 
kraj 

K § 22  
 
Podle odstavce 3 za závazky vzniklé z hlavní činnosti 
neziskové zdravotnické organizace založené státem ručí 
stát. 
 
Navrhujeme doplnit další odstavec, který zní: „Za závazky 
vzniklé z hlavní činnosti VNZO ručí zakladatel, bez 
povinnosti dofinancovat případnou ztrátu za dané účetní 
období.“ 
 
Odůvodnění 
V předkládané návrhu není definována odpovědnost za 
vzniklé závazky z hlavní činnosti neziskové zdravotnické 
organizace (dále též „VNZO“) založené jiným subjektem, 
toto je řešeno pouze u VNZO založených státem. 
 

 
Neakceptováno - ROZPOR 
 
Ručení zakladatele bylo zcela vypuštěno. 
 
 

K § 33 
 
Toto ustanovení zní: 
„Účetnictví 
(1) Nezisková zdravotnická organizace vede účetnictví 
podle jiného právního předpisu.  
(2) Nezisková zdravotnická organizace je povinna mít 
účetní závěrku a výroční zprávu ověřenu auditorem.“ 
 
Navrhujeme doplnit odkaz na zákon č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, případně 
i odkaz na příslušnou vyhlášku.  
 

Akceptováno 
 
Byl doplněn normativní odkaz na zákon o účetnictví. 
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Odůvodnění 
Není zcela jasné, kterou z platných vyhlášek se bude 
účetnictví řídit, pokud ovšem nebude vydána nová 
speciální vyhláška. Z platných vyhlášek se jako 
nejvhodnější jeví vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní 
jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není 
podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví. 
Touto vyhláškou se nyní řídí např. bytová družstva. 
 

K § 46 odst. 1 písm. b)  
 
Podle tohoto ustanovení má nezisková zdravotnická 
organizace vedle povinností stanovených poskytovateli 
zdravotních služeb jinými právními předpisy povinnost 
poskytovat pohotovostní služby v oborech zdravotní péče 
podle písmene a). 
 
Navrhujeme upřesnit pojem „poskytovat pohotovostní 
služby v oborech zdravotní péče podle písmene a)“.  
 
Odůvodnění 
Navrhujeme i s ohledem na důvodovou zprávu, kde je 
uvedeno, že se jedná o povinnosti nad rámec povinností 
ostatních poskytovatelů lůžkové zdravotní péče, tyto 
povinnosti blíže specifikovat, kdy z uvedené formulace 
není zřejmým rozsah povinně zajišťovaných služeb. 
 

 
Neakceptováno - ROZPOR 
 
Právní úprava pohotovostní služby byla vypuštěna. Je 
předmětem jiného zákona. 
 
 

K části druhé - Změna zákona o daních z příjmů, § 53 
 
V rámci této změny dochází k doplnění znění ustanovení 
§ 18a odst. 5 písm. c) zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to takto:  
 
„(5) S výjimkou příjmů z investičních dotací jsou 

 
Akceptováno 
 
Novela § 18a odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb. vypuštěna. 
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předmětem daně všechny příjmy u veřejně prospěšného 
poplatníka, který je  
 a) veřejnou vysokou školou,  
 b) veřejnou výzkumnou institucí,  
 c) poskytovatelem zdravotních služeb, který má 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle 
zákona upravujícího zdravotní služby, s výjimkou 
neziskové zdravotnické organizace,  
 d) obecně prospěšnou společností,  
 e) ústavem.“.  
 
Navrhujeme doplnit do zákona o daních z příjmů takovou 
formulaci, aby byl naplněn úmysl zákonodárce, tj. snížení 
daní z příjmů u VNZO. 
 
Odůvodnění 
Interpretace novelizovaného textu v ustanovení § 18a 
odst. 5 dle posouzení nezávislého daňového poradce 
nepovede ke snížení daní z příjmů VNZO, což bylo 
deklarováno jako úmysl zákonodárce, ale naopak se 
daňové povinnosti těchto poplatníků zvýší. 
 
Důvodová zpráva k návrhu v oblasti úpravy 
potencionálního daňového zvýhodnění pro VNZO 
deklaruje, že nebudou platit žádnou daň z příjmů 
právnických osob (zmiňován je také pokles daňových 
výnosů státu). Dle posouzení daňového poradce však 
výše uvedená úprava neposkytuje VNZO žádnou 
daňovou úlevu, spíše naopak.  
 
V současnosti u všech veřejně prospěšných poplatníků 
(dále jen „VPP“) obecně platí, že předmětem daně 
z příjmů nejsou mimo jiné příjmy z nepodnikatelské 
činnosti za podmínky, že náklady v souvislosti s 
prováděním této činnosti jsou vyšší než výnosy z této 
činnosti dosažené. Nelze tedy dosáhnout z těchto 
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činností uplatnitelnou daňovou ztrátu. V případě kladného 
základu daně u jiných činností nebude tato ztráta moci 
tvořit kompenzaci s cílem snížení celkového daňového 
základu VPP. 
 
Předmětem daně z příjmů u těchto subjektů jsou vždy 
příjmy z reklamy, členského příspěvku, úroku 
a nájemného - znamená to mj., že jen z těchto činností 
lze daňovou ztrátu (uznatelnou) vygenerovat a lze ji 
použít pro výpočet celkového základu daně i v případě, 
že z jiných činností je dosažen kladný základ daně. 
Z těchto obecných pravidel jsou vyňaty některé subjekty, 
uvedené v § 18a odst. 5 - veřejné vysoké školy, veřejné 
výzkumné instituce, obecně prospěšné společnosti, 
ústavy a také poskytovatelé zdravotnických služeb, kteří 
mají oprávnění k poskytování zdravotnických služeb 
podle zákona upravujícího zdravotní služby. Pro tyto 
subjekty platí, že s výjimkou příjmů z investičních dotací 
jsou předmětem daně všechny příjmy. Pro zdravotnická 
zařízení ÚSC tedy v současnosti platí, že celkový základ 
daně je tvořen součtem ziskových i ztrátových činností, 
neboli součtem „dílčích“ základů daně kladných i 
záporných činností - tedy nikoliv pouze kladných, jako je 
tomu u obecného VPP. Tato skutečnost nyní 
zdravotnické organizace ÚSC oproti jiným VPP daňově 
zvýhodňuje. 
 
V předkládané novele je navrhováno přidání textu do 
„zvýhodňujícího“ ustanovení § 18a odst. 5, které bude 
nově platit právě pro nové VNZO, podléhajícím zákonu o 
neziskových zdravotnických organizacích. Touto novelou 
se však „zvýhodnění zdanění“ VNZO odebírá a VNZO 
budou nově podléhat obecnému principu zdaňování 
veřejně prospěšných poplatníků.  
 
Novelizovaný text v žádném případě neznamená, že 
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veškeré příjmy z hlavní činnosti nebudou předmětem 
daně z příjmu. Příjmy z nepodnikatelské (hlavní) činnosti 
VPP nebudou předmětem daně za předpokladu, že 
náklady vynaložené na tuto činnost budou vyšší než 
příjmy. Splnění této podmínky nestačí testovat jen vůči 
hlavní činnosti jako celku, ale je nutné také ve vztahu k 
jednotlivým činnostem v rámci jednoho druhu činnosti - 
viz § 18a odst. 3 - „Pokud jednotlivá činnost v rámci téhož 
druhu činnosti je prováděna jak za ceny, kdy dosažené 
příjmy jsou nižší nebo rovny než související výdaje 
(náklady) vynaložené na jejich dosažení, zajištění a 
udržení, tak za ceny, kdy dosažené příjmy jsou vyšší než 
související výdaje (náklady) vynaložené na jejich 
dosažení, zajištění a udržení, jsou předmětem daně 
příjmy z těch jednotlivých činností, které jsou vykonávány 
za ceny, kdy příjmy převyšují související výdaje.“ 
 
Pokud by se tedy zdravotnická zařízení ÚSC 
transformovala na VNZO, bude pravděpodobně nutné 
rozhodnout, zda je potřeba jednotlivé druhy činností 
specifikované ve zřizovací listině dále rozdělit na 
jednotlivé dílčí činnosti podle toho, zda jsou tyto činnosti 
realizovány jak za ceny, kdy dosažené příjmy jsou nižší 
nebo rovny než související náklady. Předmětem daně z 
příjmů by pak byly pouze příjmy z činností, které jsou 
realizovány za ceny, kdy výnosy převyšují náklady, tedy 
viz obecný princip platný pro VPP. Tomuto rozčlenění 
činností by pak musela odpovídat i účetní evidence - 
§18a odst. 4 - „Veřejně prospěšný poplatník je povinen 
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 vedení výdajů (nákladů). Pokud 
tato povinnost nemůže být splněna organizační složkou 
státu nebo obcí u jejich jednorázových rozpočtových 
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příjmů, učiní se tak mimoúčetně v daňovém přiznání.“ 
 
Závěr: 
O osvobození od daně je v zákoně o daních z příjmů 
pojednáváno ve zcela jiných pasážích zákona, než je 
novelizované ustanovení § 18a ve svém odstavci 5, které 
hovoří o tom, co je předmětem daně. Dle navrhovaného 
znění novely zákona se zjevně o osvobození od daně 
z příjmů nejedná, předmětná novela nelogicky zasahuje 
do oblasti stanovení předmětu daně a zcela pochybujeme 
o tom, že by bylo možno interpretovat její účinky 
v navrhovaném znění jakožto daňovou výhodu pro 
zdravotnická zařízení ÚSC (potažmo VNZO). 
 

  

  

Kraj Vysočina K § 3 písm. c) 

Podle ustanovení § 3 písm. c) návrhu zákona má 
zakladatelská listina obsahovat mj. typ neziskové 
zdravotnické organizace (VNZO), přičemž z celého 
návrhu zákona není zřejmý význam nebo účel rozdělení 
VNZO na jednotlivé typy (s typem VNZO se nepracuje). 
Podle tohoto ustanovení se rovněž má uvádět 
v zakladatelské listině rozsah území, ve kterém jsou 
zdravotní služby VNZO poskytovány, přičemž není 
zřejmé, zda se myslí území uvedené v příloze č. 1 u 
výčtu typů VNZO (tam je ale území specifikováno jen u 1. 
a 2. typu VNZO) nebo nějaké jiné území a jaké?   

 

 
Akceptováno 
 

 K § 4 
 
V ust. § 4 je upraven vznik VNZO. Podle zákona 
o veřejných rejstřících je navrhovatel zápisu do veřejného 

Vysvětleno 
 
VNZO bude poskytovatelem zdravotních služeb ve smyslu 
zákona o zdravotních službách a dalších právních předpisů 
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rejstříku povinen doložit, že osobě, jíž se zápis týká, 
vznikne nejpozději dnem zápisu živnostenské nebo jiné 
oprávnění k  činnosti, která má být jako předmět činnosti 
nebo podnikání do veřejného rejstříku zapsána. Z návrhu 
zákona však není zřejmá vazba na zákon o zdravotních 
službách a udělení oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb. Má být oprávnění uděleno před souhlasem nebo 
po souhlasu MZ? Stejně tak chybí provázanost s ust. § 6 
návrhu zákona (pozbytí platnosti souhlasu MZ) se 
zákonem o zdravotních službách (§ 19 odst. 5). Co bude 
s oprávněním o poskytování zdravotních služeb v případě 
pozbytí platnosti souhlasu MZ?  
 

upravujících poskytování zdravotních služeb, a to se všemi 
povinnostmi.  
 
Souhlas k zápisu VNZO do obchodního rejstříku nenahrazuje 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb, které 
poskytovatel zdravotních služeb, a tedy i VNZO, musí získat 
podle zákona o zdravotních službách. 
 
Oprávnění k poskytování zdravotních služeb není podmínkou 
pro vydání souhlasu MZ k zápisu VNZO do obchodního 
rejstříku.  
 
Lhůtou jednoho roku, stanovenou v § 6 odst. 2 návrhu 
zákona, je vymezen nejzazší termín pro provedení zápisu 
VNZO do obchodního rejstříku. Tato lhůta je dostatečně 
dlouhá na to, aby VNZO získala potřebná oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb a následně byl proveden 
zápis VNZO do obchodního rejstříku při zachování lhůt 
stanovených v § 19 odst. 5 zákona o zdravotních službách.  
 
Pokud souhlas MZ k zápisu VNZO do obchodního rejstříku 
pozbude platnosti marným uplynutím lhůty podle § 6 odst. 2, 
rovněž zanikne oprávnění k poskytování zdravotních služeb 
marným uplynutím lhůty podle § 19 odst. 5 zákona 
o zdravotních službách.   
 

K § 5 

Podle ust. § 5 návrhu zákona jsou účastníky řízení 
o vydání souhlasu zakladatel neziskové zdravotnické 
organizace (VNZO) a zdravotní pojišťovny oprávněné 
k provádění veřejného zdravotního pojištění.   

 

Není zřejmé, proč má být zdravotní pojišťovna 
účastníkem řízení a mít možnost ovlivnit vznik takové 

Vysvětleno 
 
Na řízení o vydání souhlasu k zápisu VNZO do obchodního 
rejstříku se bude vztahovat správní řád včetně opravných 
prostředků.  
 
Zdravotním pojišťovnám vznikne po zápisu VNZO do 
obchodního rejstříku povinnost uzavřít s VNZO smlouvu 
o poskytování a úhradě zdravotních služeb v oborech 
uvedených v souhlasu MZ k zápisu VNZO do obchodního 
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právnické osoby. Disproporční ustanovení zejména 
s ohledem na nemožnost obrany účastníka řízení proti 
neudělení souhlasu se zápisem do obchodního rejstříku. 

  

rejstříku. Zdravotní pojišťovny tak budou rozhodnutím 
o vydání souhlasu přímo dotčeny a proto musí být účastníky 
řízení.   
 
Úprava vylučující soudní přezkum rozhodnutí byla vypuštěna. 
 

K § 7 
 
V ust. § 7 návrhu zákona se uvádí případy zrušení 
organizace. Není řešen případ zániku zakladatele. 
S touto variantou není počítáno v celém návrhu zákona, i 
když zakladatelem může být fyzická osoba či právnická 
osoba odlišná od státu, ÚSC. Jak to bude v takových 
případech s VNZO, je možné zakladatelem prodat 
takovou organizaci analogicky s úpravou obchodních 
společností? Kdo bude v případě zániku zadavatele 
udělovat souhlas předpokládaný v dalších ustanoveních 
návrhu zákona pro určité úkony? Na koho po zrušení 
VNZO přejde majetek, práva a závazky? 
 

 
Akceptováno 
 
Navrhuje se doplnit do § 7 odst. 2 další důvod zrušení VNZO: 
 

„x) zánikem zakladatele bez právního nástupce nebo 
smrtí zakladatele, nebo“.  
 
V případě zániku zakladatele dojde ke zrušení VNZO 
s likvidací; likvidátora jmenuje statutární orgán VNZO, tj. 
ředitel. 
 
Likvidace VNZO se provede podle § 187 a násl. o.z. 
 

K § 11 odst. 3 
 
V ust. § 11 odst. 3 jsou důvody nezpůsobilosti být členem 
správní rady, znamená to, že neplatí pro ředitele 
organizace? V odstavci 5 je stanovena povinnost 
budoucích členů orgánů informovat o překážkách výkonu 
funkce, není však stanovena forma, např. prohlášení 
nebo sankce za porušení takové povinnosti či za 
nepravdivou informaci.  
 

Akceptováno   
 
Navrhuje se vztáhnout podmínky podle odstavce 3 i na 
ředitele. V tomto smyslu byla úvodní část odstavce 3 
upravena. 
 
Dále se navrhuje následující upřesnění odstavce 5: 
 
„(5) Kdo Osoba, která se má stát členem orgánu, je povinen 
informovat zakladatele, zda ohledně jeho majetku nebo 
majetku právnické osoby, v níž působil v posledních 3 letech 
jako člen orgánu, bylo vedeno insolvenční řízení nebo zda u 
něj není dána překážka výkonu funkce člena orgánu 
prokazuje splnění podmínek podle odstavce 1 písm. a) a 
odstavců 2 a 3 čestným prohlášením.“. 
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K § 12 a 16 
 
Návrh zákona jednoznačně neformuluje způsob řízení 
VNZO. Nenavazují ustanovení § 12 a 16. V ustanovení § 
12 jsou pravidla jednání členů orgánu (ředitel a členové 
správní rady) včetně ustanovení, že k právním jednáním 
neziskové zdravotnické organizace omezujícím 
odpovědnost člena orgánu se nepřihlíží (může každý tedy 
za VNZO jednat neomezeně?). Přitom z dalších 
ustanovení vyplývá, navenek jedná ředitel, přičemž jen 
k některým úkonům je třeba souhlas správní rady. 
Správní rada pak má být především kontrolním orgánem 
organizace.  Není jednoznačné vymezení pravomocí 
členů organu.  
 

Vysvětleno 
 
V § 12 jsou upravena pravidla jednání člena orgánu VNZO. 
V § 16 je upravena působnost správní rady. Tato ustanovení 
nejsou ve vzájemném rozporu.  
 
Předchozí souhlas správní rady, vyžadovaný k některým 
právním jednáním VNZO podle § 16, není právním jednáním 
VNZO omezujícím odpovědnost člena orgánu ve smyslu § 12 
odst. 7.  
 
Statutárním orgánem VNZO je ředitel; pouze ředitel může 
zastupovat VNZO ve všech záležitostech ve smyslu § 164 
odst. 1 o.z.  Jiné osoby mohou jednat za VNZO za podmínek 
stanovených o.z.  
 

K § 15 
 
V ustanovení § 15 jsou podmínky jmenování ředitele 
organizace, v § 11 jsou podmínky výkonu funkce člena 
orgánu. Podmínky pro výkon funkce ředitele jsou tedy 
v obou ustanoveních, což je značně nepřehledné na úkor 
srozumitelnosti.  
 

Akceptováno 
 
Ustanovení § 11 a 15 byla upravena.  
V § 11 jsou upraveny podmínky, které jsou společné pro 
výkon funkce ředitele i výkon funkce člena správní rady. 
V § 15 jsou upraveny další podmínky pro výkon funkce 
ředitele. 
 
 

K § 23 odst. 1 písm. b) 
 
Podle ustanovení § 23 odst. 1 písm. b) jsou příjmem 
VNZO příjmy z majetku. Jedná se o poměrně obecný 
pojem, je myšleno z prodeje, z pronájmu, úroky, 
dividendy (tedy i z kapitálového)? Nejednoznačné 
ustanovení.  
 

 
Vysvětleno 
 
Jedná se o standardní zákonnou formulaci a myslí se jí 
příjmy, které lze mít v důsledku vlastnictví majetku tedy 
zejména z prodeje, pronájmu apod. 
 

K § 24 odst. 3 
 

 
Vysvětleno 
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V § 24 odst. 3 je uvedeno, že na úhradu závazků 
vzniklých z doplňkové činnosti nelze použít příjmy 
z hlavní činnosti. Jak bude řešit VNZO situace, pokud 
závazky z doplňkové činnosti budou vyšší než příjmy, jak 
budou hrazeny? Odstavce 4 a 5 stanoví jenom opatření 
k nepokračování (omezení) takové doplňkové činnosti. Je 
možné využít kladný hospodářský výsledek v rámci 
úhrady ztráty z minulého období dle§ 25 odst. 3 i k vykrytí 
ztráty doplňkové činnosti?  
 

 
Ano, je možné využít kladný hospodářský výsledek v rámci 
úhrady ztráty z minulého období dle§ 25 odst. 3 i k vykrytí 
ztráty doplňkové činnosti 

K § 26 
 
V ustanovení § 26 jsou uvedeny fondy, které je VNZO 
povinna tvořit. Návrh zákona neřeší, jak se o nich bude 
účtovat. Zřejmě se na VNZO nevztahují účetní předpisy 
pro vybrané účetní jednotky, které řeší např. účtování o 
fondech, zúčtování nekrytých fondů atd. Z návrhu zákona 
není jasné, podle jakých předpisů tato organizace účtuje 
(vyjma zákona o účetnictví). Pokud se nejedná o 
vybranou účetní jednotku, pak tedy vedou účetnictví jako 
„podnikatelé“ – vyhláška č. 500/2002 Sb., České účetní 
standardy pro podnikatele? Vztahuje se na VNZO zákon 
o finanční kontrole? Asi ano jde o právnickou osobu 
zřízenou na základě zvláštního právního předpisu, která 
hospodaří s veřejnými prostředky?  
 

 
Vysvětleno 
 
VNZO bude vybranou účetní jednotkou. 

K § 27 odst. 1 písm. a) 
 
V ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) je uvedeno, že 
zdrojem rezervního fondu je příděl finančních prostředků 
nejméně ve výši 5 % z kladného účetního hospodářského 
výsledku běžného účetního období. Znamená to, že 
příděl bude učiněn pouze v případě zůstatku po 
přednostním pokrytí ztráty z minulého období a 
financování hlavní činnosti? Nebo se kladný hospodářský 
výsledek po zdanění využívá (zapojuje) až 

 
Vysvětleno 
 
Kladný hospodářský výsledek po zdanění se využívá 
(zapojuje) až prostřednictvím rezervního fondu. 
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prostřednictvím rezervního fondu? V ustanovení § 27 
odst. 2 písm. c) je uvedeno, že prostředky mohou být 
použity ke krytí dočasného nedostatku finančních 
prostředků. Znamená to, že budou VNZO muset držet 
peněžní prostředky na nějakém zvláštním bankovním 
účtu = rezervní fond musí být plně finančně krytý? 
V ustanovení § 27 odst. 2 písm. d) je možné použití na 
jiné mimořádné výdaje schválené zakladatelem, tzn. 
zejména v případě zakladatele fyzické osoby či jiné 
právnické osoby na všechno.  
 

K § 28 
 
K ustanovení § 28 o sociálním fondu viz připomínky k § 
26 o fungování fondů. V odstavci 1 jsou uvedeny další 
potřeby bez bližšího vymezení, což je značně neurčité a 
velmi obecné.  V odstavci 2 se předpokládá jako zdroj 
fondu příděl z kladného hospodářského výsledku.  
V libovolné výši?  
 

 
Vysvětleno 
 
Příděl ze zisku bude v libovolné výši. 
 

K § 29  
 
V ustanovení § 29 je uvedeno, co spadá do majetku 
VNZO. Bude NOZ vlastníkem, který bude daňově 
odepisovat v návaznosti na zákon o dani z příjmů (§ 28)?  
 

 
Vysvětleno 
 
VNZO samozřejmě bude vlastníkem majetku. 
 

K § 31  
 
V ustanovení § 31 dává smysl předchozí souhlas 
s uvedenými aktivitami, jedná-li se o VNZO  státu nebo 
ÚSC, ale nikoliv o VNZO fyzické či jiné právnické osoby.  
 

Neakceptováno - ROZPOR 
 
Právní jednání VNZO může mít v uvedených případech 
zásadní dopady na její činnost a hospodaření. Proto i 
s ohledem na povahu a účel VNZO je opodstatněné, aby 
podmínkou pro takové právní jednání byl předchozí souhlas 
zakladatele, a to bez ohledu na to, zda zakladatelem je stát, 
územní samosprávní celek nebo jiná právnická nebo fyzická 
osoba.  
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K § 33 
 
V ustanovení § 33 se mluví o účetnictví VNZO, přičemž 
není zřejmé, podle jakého jiného právního předpisu se 
vede - viz připomínka k § 26.  
 

 
Vysvětleno. 
 
VNZO bude vybranou účetní jednotkou. 

§ 34 odst. 3 písm. f) 
 
V ustanovení § 34 odst. 3 písm. f) se mluví o hodnocení 
základních údajů řádné účetní závěrky. Co se rozumí 
pojmem „základní“ údaje? Připouští různý výklad.  
 

 
Vysvětleno 
 
Ustanovení bylo vypuštěno. 

K § 35 
 
V ustanovení § 35 je výkon kontroly hospodaření svěřen 
zakladateli – viz  připomínka k ust. § 31.  
 

Neakceptováno - ROZPOR 
 
Oprávnění zakladatele kontrolovat hospodaření VNZO 
odpovídá jeho majetkové účasti v VNZO a dále jeho 
oprávnění jednat v některých věcech VNZO, a to zejména 
v oblasti nakládání s majetkem.  
 

K § 53 
 
Předložený návrh zákona novelizuje § 18a odst. 5 bod 7) 
zákona č. 586/1992 Sb., který tedy má nově znít: S 
výjimkou příjmů z investičních dotací jsou předmětem 
daně všechny příjmy u veřejně prospěšného poplatníka, 
který je poskytovatelem zdravotních služeb, který má 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle 
zákona upravujícího zdravotní služby, s výjimkou 
neziskové zdravotnické organizace. Podle našeho názoru 
to není příliš srozumitelné a bylo by vhodnější uvést další 
odstavec, kde by se jasně uvedlo, že příjmy VNZO 
nepodléhají dani z příjmů.  
 

 
Vysvětleno. 
 
Ustanovení bylo vypuštěno. 
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Plzeňský kraj K § 5 
 
Souhlas by měl být spíše nazván jako „rozhodnutí o 
souhlasu“, které by mělo být vydáno ve správním řízení. 
Domníváme se, že řízení o souhlasu nelze definovat jako 
ad hoc řízení bez souvztažností se správním řádem.  
 
K odst. 2: Doporučujeme blíže specifikovat typ správního 
řízení ve vztahu ke správnímu řádu a podmínky, která 
žadatel musí splnit, aby byl souhlas udělen.  
 
 
 
K odst. 4: Domníváme se, že takto nelze v současném 
právním řádu ČR uchopit správní řízení. Doporučujeme 
ustanovení odstranit. 
 

 
Akceptováno částečně 
 
„Souhlas“ byl nahrazen „rozhodnutím o vydání souhlasu“. 
 
Na řízení o vydání souhlasu se vztahuje správní řád včetně 
opravných prostředků; použití správního řádu vyplývá z § 1 
správního řádu. V § 5 jsou tak upraveny pouze dílčí specifické 
podmínky tohoto řízení. 
Odkaz na správní řád se v zákonech neuvádí.     
 
Doporučuje se ponechat vyloučení právního nároku na 
souhlas se zápisem do obchodního rejstříku.  
 
V praxi může vzniknout požadavek na zajištění dostupnosti 
zdravotních služeb, který se však bude vztahovat pouze 
k některým oborům v rámci typu VNZO. V takovém případě by 
vznik VNZO nebyl účelný.  
V jiných případech bude vhodnější zajistit zdravotní služby 
prostřednictvím již existujícího poskytovatele zdravotních 
služeb.    
 
Základní požadavky na dostupnost zdravotních služeb jsou 
stanoveny zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále nařízením vlády 
č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních 
služeb.  
 
Jako podklady pro rozhodování budou využity též údaje o 
zajištění zdravotních služeb od zdravotních pojišťoven, které 
budou účastníky řízení. 
 
Úprava vylučující soudní přezkum byla vypuštěna. 
 

§ 15 odst. 1 Neakceptováno - ROZPOR 
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Vzhledem k tomu, že je ředitel orgánem společnosti, měl 
by jeho vztah ke společnosti být zřejmě založen na 
základě smlouvy o výkonu funkce, nikoliv na 
pracovněprávním vztahu. Je zde velký nepoměr mezi 
odpovědností ředitele a odpovědností členů správní rady. 
 

 
Záměrem MZ je, aby funkce ředitele byla vykonávána 
v pracovněprávním vztahu. 
 

K § 16 
 
Ke znění § 16 odst. 1 doplnit bod: 
l) další záležitosti, které stanoví zakladatel 
v zakladatelské listině. 
 

Neakceptováno - ROZPOR 
 
Správní rada je orgánem VNZO a její působnost by tak měla 
být stanovena zákonem. Pokud by správní rada měla 
vykonávat i další činnosti, které by byly určeny 
v zakladatelské listině, musel by zákon vymezit i tyto činnosti 
alespoň rámcově.  
 
Návrh na doplnění je v tomto směru formulován neurčitě. Není 
jasné, jaké „další záležitosti“ by měly být v působnosti správní 
rady. 
 

K § 19 
 
Odpovědnost za škodu stanovená tímto ustanovením 
vyplývá již z občanského zákoníku, není nezbytné ji opět 
stanovovat. 
 

Akceptováno  
 
Ustanovení § 19 bylo vypuštěno.  
Platí obecná úprava podle § 2894 a násl. o.z.  
 

K § 20, věta první 
 
Neurčité ustanovení, doporučujeme upravit. Pokud má 
zákon stanovit povinnost odměňování členů správní rady, 
pak by měl stanovit, alespoň obecně, jak má být odměna 
stanovena, aby nedocházelo k absurdním případům, kdy 
odměna bude 1 Kč, tedy například: “..., již stanoví 
zakladatel v přiměřené výši vzhledem k náročnosti 
vykonávané funkce a konkrétním podmínkám neziskové 
zdravotnické organizace.“ 
 

Akceptováno 
 
Věta první byla vypuštěna.  
 
Navrhuje se upravit odměnu ve smlouvě o výkonu funkce 
člena správní rady.   
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAEPBBJQR)



120 
 

K § 30 
 
Doporučujeme, aby ustanovení o podmínkách nakládání 
s majetkem byla upravena zakladatelem v zakladatelské 
listině. Bude existovat mnoho typů (velikostí) neziskových 
zdravotnických organizací, které budou potřebovat různé 
limity pro nakládání s majetkem. Dalším důvodem je to, 
že se jedná o vztah mezi zakladatelem a statutárním 
orgánem, který by měl možnost si zakladatel sám 
nastavit. 
 

Neakceptováno - ROZPOR 
 
Není účelné, aby podmínky pro nakládání s majetkem 
vyžadující předchozí souhlas zakladatele byly upraveny 
v zakladatelské listině a podmínky pro nakládání s majetkem 
vyžadující předchozí souhlas správní rady byly upraveny 
v zákoně.  
Taková úprava by byla pro potřeby praxe nepřehledná a na 
úkor právní jistoty třetích osob, zejména pokud jde 
o případnou neplatnost právního jednání z důvodu nesplnění 
podmínky předchozího souhlasu. 
 
 

K § 48 odst. 3 
 
Doporučujeme první větu tohoto ustanovení změnit tak, 
že právní jednání má být opatřeno doložkou o schválení 
právního jednání obdobně jako je tomu u krajů a obcí, 
kdy právní jednání vyžaduje souhlas orgánu kraje či 
obce. Např. § 23 zákona č. 129/2000 Sb. V opačném 
případě to bude velmi nepraktické, neboť se každý 
souhlas orgánu bude muset vyhotovovat, podepisovat 
zvlášť a ve více vyhotoveních dle počtu originálů např. 
smlouvy. 
 

 
Neakceptováno - ROZPOR 
 

  

  

Královéhradecký 
kraj 

K § 3 
 
Nezisková zdravotnická organizace (dále jen „VNZO“) se 
zakládá zakladatelskou listinou pořízenou ve formě 
veřejné listiny. Zakladatel je tak povinen absolvovat 
proces pořízení zakladatelské listiny ve formě veřejné 
listiny a teprve poté žádá o udělení souhlasu Ministerstvo 
(viz § 5 odst. 1), přičemž tento souhlas nemusí být 

 
Neakceptováno - ROZPOR 
 
Vzniku VNZO předchází její založení. Jedná se o obdobný 
postup, jaký platí i u jiných právnických osob, které vznikají 
zápisem do veřejného rejstříku.  
 
Souhlas se zápisem VNZO do obchodního rejstříku nelze 
vydat, aniž by VNZO byla založena. Zakladatelská listina je 
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Ministerstvem udělen – tzn., že bez souhlasu Ministerstva 
VNZO nevznikne. Toto pravidlo považujeme za 
administrativní zatěžování zakladatelů. Proces udělení 
souhlasu Ministerstvem by měl být upraven tak, aby 
zakladatelům nevznikaly zbytečné náklady 
(administrativní, personální, finanční) v případě, že ze 
strany Ministerstva nebude souhlas udělen. 
 

nezbytným podkladem pro řízení o vydání souhlasu.  
 
 

K § 3 písm. b) 
 
Ačkoli to návrh zákona ve svém obsahu nikde explicitně 
neuvádí, z textu vyplývá, že je připuštěn jediný zakladatel 
neziskové zdravotnické organizace (dále jen „VNZO“). 
Není zřejmý důvod, proč návrh zákona neumožňuje více 
zakladatelů VNZO. Považujeme za vhodné umožnit 
pluralitu zakladatelů. 
 

Neakceptováno - ROZPOR 
 
Zakladatel bude mít ve vztahu k VNZO oprávnění 
se zásadními dopady na činnost VNZO. Jedná se zejména 
o oprávnění ve věcech vymezení předmětu činnosti, složení 
orgánů a nakládání s majetkem VNZO. V případě VNZO 
založené více zakladateli může být výkon těchto oprávnění 
ovlivněn odlišnými zájmy zakladatelů, což může mít negativní 
dopady na činnost VNZO. 
Rovněž se nepředpokládá, bude-li zakladatelem stát, 
zakládání VNZO společně s jinými osobami.  
 

K § 5 odst. 2 
 
Z návrhu zákona není zřejmé, v jakém procesním režimu 
bude řízení o udělení souhlasu probíhat. Považujeme za 
vhodné procesní režim explicitně v návrhu zákona uvést. 
 

Vysvětleno 
 
Na řízení o vydání souhlasu se vztahuje správní řád; použití 
správního řádu vyplývá z § 1 správního řádu. Odkaz na 
správní řád se neuvádí.  
 

K § 5 odst. 4 
 
Návrh zákona nikde ve svém obsahu neuvádí opravné 
prostředky, které lze uplatnit v případě neudělení 
souhlasu Ministerstvem. Považujeme za nezbytné 
výslovně zakotvit přezkoumatelnost rozhodnutí 
Ministerstva. Kromě zakotvení opravných prostředků 
jsme přesvědčeni, že soudní ochrana by v rámci výkonu 
veřejné správy měla být vždy garantována. 
 

Vysvětleno 
 
Na řízení o vydání souhlasu se vztahuje správní řád, včetně 
opravných prostředků. 
 
Úprava vylučující soudní přezkum byla vypuštěna.  
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K § 6 odst. 1 písm. d) 
 
Souhlas k zápisu neziskové zdravotnické organizace do 
obchodního rejstříku obsahuje mj. obory zdravotní péče, 
pro které budou zdravotní pojišťovny povinny uzavřít 
s neziskovou zdravotnickou organizací smlouvu o 
poskytování a úhradě zdravotních služeb podle zákona o 
veřejném zdravotním pojištění. Z obsahu návrhu zákona 
však není zřejmé, jakým způsobem bude určován rozsah 
nasmlouvaných zdravotních služeb a podmínky, za 
jakých je možné provést revizi smlouvy uzavřené se 
zdravotní pojišťovnou na dobu neurčitou. 
 

Vysvětleno 
 
Smlouvy mezi VNZO a zdravotními pojišťovnami o 
poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb budou 
uzavírány za podmínek upravených v zákoně o veřejném 
zdravotním pojištění. Návrh novely zákona o veřejném 
zdravotním pojištění je obsažen v části třetí návrhu zákona.   
 
 

K § 6 odst. 2 
 
S ohledem na stávající dostupnost informací o 
skutečnostech zapsaných do obchodního rejstříku, je 
povinnost zakladatele informovat o provedení zápisu 
(včetně zaslání dokladu – zde patrně myšlen výpis 
z obchodního rejstříku) nadbytečným administrativním 
zatěžováním zakladatele. 
 

Akceptováno  
 
 

K § 11 odst. 2 
 
Návrh zákona neuvádí žádné časové ohraničení 
překážek pro výkon funkce uvedených v § 11 odst. 2. 
Považujeme za nezbytné zakotvit časové ohraničení 
uvedených překážek pro výkon funkce, resp. možnost 
překlenout tyto překážky na základě rozhodnutí 
zakladatele.  
 

Akceptováno 
 
Byla doplněna lhůta v délce 3 let.  
 
 

K § 11 odst. 3 
 
Při respektování všech navržených kritérií pro způsobilost 
být členem správní rady bude v praxi téměř nemožné 
získat do správní rady osobu, která má dostatečné 

Akceptováno částečně 
 
Doporučuje se vypustit podmínku, podle které členem orgánu 
nemůže být osoba blízká poskytovateli zdravotních služeb 

nebo statutárnímu orgánu nebo členu statutárního nebo 
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znalosti a praxi a bude tak garantovat dostatečně 
odborný výkon funkce člena správní rady. Považujeme za 
nezbytné možnost překlenout nesplnění některého 
z navržených kritérií na základě rozhodnutí zakladatele. 
 

jiného orgánu nebo společníku právnické osoby, která je 
poskytovatelem zdravotních služeb. 
 
Jde o jednu ze stávajících podmínek podle § 11 odst. 3 
písm. d). 
 

K § 21 odst. 2 
 
Považujeme za nezbytné jasně zakotvit proces odvolání 
člena správní rady zaměstnanci. 
 

Akceptováno 
 
Postup při odvolání člena správní rady voleného zaměstnanci 
je upraven v § 18 odst. 3.  
Ustanovení § 21 odst. 2 bylo vypuštěno.  
 

K § 34 odst. 2 písm. j) 
 
Z návrhu zákona není zřejmé, jaká plocha je myšlena - 
užitná plocha, zastavěná plocha, anebo celková plocha 
pozemku, na jehož je stavba součástí? Z důvodu právní 
jistoty považujeme za nezbytné jasně specifikovat. 
 

 
Vysvětleno 
 
Jedná se o celkovou plochu pronajímaných pozemků nebo 
nebytových prostor apod. podle předmětu nájmu. 
 

K § 46 odst. 1 písm. b) 
 
Na základě ust. § 110 odst. 1 písm. a) zákona č. 
3721/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, odpovídá kraj za organizaci a 
zajištění lékařské pohotovostní služby, lékárenské 
pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní 
lékařství. Pokud budou VNZO povinny poskytovat 
pohotovostní služby v oborech uvedených v souhlasu 
k zápisu do obchodního rejstříku – jakým způsobem bude 
určován rozsah pohotovostních služeb. Aby nedocházelo 
ke kolizním situacím, považujeme za nezbytné v návrhu 
zákona určení rozsahu pohotovostních služeb jasně 
specifikovat. 
 

 
Akceptováno jinak 
 
Ustanovení bylo zrušeno. 
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Zlínský kraj 
K § 3 písm. h) 

Navrhujeme stávající text nahradit textem „údaj o 
tom, koho zakladatel určuje prvním ředitelem a“. 

 
Odůvodnění 
S ohledem na skutečnost, že zakladatelská listina 
neziskové zdravotnické organizace bude vložena do 
sbírky listin obchodního rejstříku a bude tudíž veřejným 
dokumentem, doporučujeme, aby byla zachována jistá 
míra ochrany osoby prvního ředitele tak, aby součástí 
této listiny nemuselo být rodné číslo. Obchodní rejstřík 
tyto údaje neanonymizuje a uvedené rodné číslo by bylo 
dohledatelné ve sbírce listin po celou dobu života 
neziskové zdravotnické organizace. Doporučujeme, aby 
míru individualizace si posuzovala každá nezisková 
organizace samostatně, při dodržení kritérií § 123 
Občanského zákoníku. V návrhu na zápis do obchodního 
rejstříku se rodné číslo uvádí, v obchodním rejstříku je 
pak zobrazováno veřejnosti pouze datum narození. 
 

Akceptováno částečně 
 
Z identifikačních údajů o prvním řediteli bylo vypuštěno rodné 
číslo. 
 
 

K § 11  

Navrhujeme vložení nového ustanovení § 11 odst. 5 
v tomto znění: 

„Pokud zakladatel při založení neziskové zdravotnické 
organizace nebo v okamžiku jmenování člena správní 
rady byl členem správní rady na některou z okolností 
uvedených v § 11 odst. 3 písm. a) až d) výslovně 
upozorněn nebo vznikla-li později a člen správní rady na 
ni výslovně upozornil zakladatele, je takto jmenovaný 
člen správní rady způsobilý ke členství ve správní radě.“. 
 
Dosavadní § 11 odst. 5 označit jako § 11 odst. 6. 

Neakceptováno - ROZPOR 
 
Navrhovaným postupem by byl popřen účel sledovaný 
úpravou podmínek pro výkon funkce člena orgánu VNZO, 
jímž je vyloučit z výkonu funkce osoby, které nesplňují 
zákonem stanovené podmínky. Tato úprava navazuje na 
obecnou právní úpravu orgánů právnické osoby v o.z. (viz 
zejména § 155 o.z.).   
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Odůvodnění 
Považujeme za nedostatečné, aby uzavírání smluv o 
úvěru a zápůjčce bylo podmíněno souhlasem zakladatele 
až u objemu úvěru nebo zápůjčky nad 10 mil. Kč. U 
nižších částek bychom doporučili, aby souhlas vydávala 
správní rada. I nižší částky znamenají poměrně rozsáhlý 
zásah do hospodaření. 
 

K § 16 odst. 1 písm. h)  

Navrhujeme vložit slova „ jde-li o správní radu 
univerzitní nemocnice.“. 

Odůvodnění 
Povinnost jmenování ředitele na návrh správní rady 
vyplývá dle § 15 odst. 6 pouze u ředitele univerzitní 
nemocnice, u ostatních neziskových organizací není 
takový návrh nutný.  
 

Akceptováno 
 
Jedná se o upřesnění textu v návaznosti na § 15 odst. 6.  
 
 

K § 20  
 
Uvedené ustanovení je příliš obecné, doporučujeme 
přiměřeně použít úpravu uvedenou v zákoně o 
obchodních korporacích (zejm. § 59 a § 60), tedy 
zejména upravit nutnost uzavření smlouvy se členem 
správní rady, schvalování této smlouvy zakladatelem a 
stanovení povinných náležitostí smlouvy v oblasti 
odměňování. 
 

Akceptováno 
 
Odměňování členů správní rady je upraveno v rámci smlouvy 
o výkonu funkce člena správní rady.  
 

K § 50 – přechodná ustanovení  

Navrhujeme doplnit ustanovení § 50 odst. 4 v tomto 
znění: 

 
„Příspěvkové organizace územních samosprávných 
celků, akciové společnosti a společnosti s ručením 

Neakceptováno - ROZPOR 
 
Změna právní formy a. s. nebo s. r. o. touto formou není 
možná. 
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omezeným, jejichž jediným společníkem nebo 
akcionářem je územně samosprávný celek, mění dnem 1. 
ledna 2018 právní formu na neziskovou zdravotnickou 
organizaci, a to za podmínky vyslovení souhlasu 
s takovou změnou a schválením zakladatelské listiny 
zastupitelstvem příslušného územního samosprávného 
celku v termínu do 30. září 2017.“ . 

 
Navrhujeme doplnit ustanovení § 50 odst. 5 v tomto 
znění: 
 
„Funkci zakladatele neziskové zdravotnické organizace 
uvedené v odstavci 4 vykonává zřizovatel příspěvkové 
organizace územního samosprávného celku nebo jediný 
společník nebo akcionář společnosti s ručením 
omezeným nebo akciové společnosti, jejímž jediným 
společníkem nebo jediným akcionářem je územně 
samosprávný celek. Zakladatel vydá zakladatelskou 
listinu neziskové zdravotnické organizace obsahující 
údaje podle § 3 písm. a) až f) a h) a předloží ji společně 
se všemi listinami o skutečnostech, které mají být do 
obchodního rejstříku zapsány v souvislosti se zápisem 
změny právní formy, a listinami, které se zakládají do 
sbírky listin v souvislosti s tímto zápisem, do 31. října 
2017 rejstříkovému soudu k provedení zápisu.“. 

 
Navrhujeme doplnit ustanovení § 50 odst. 6 takto: 
 
„Dnem 1. ledna 2018 přechází na neziskovou 
zdravotnickou organizaci, jejímž zřizovatelem je územně 
samosprávný celek majetek územně samosprávného 
celku, ke kterému příslušelo ke dni 31. prosince 2017 
hospodaření příspěvkové organizaci územního 
samosprávného celku, která mění právní formu na 
neziskovou zdravotnickou organizaci podle odst. 4. 
Majetek společnosti s ručením omezeným nebo akciové 
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společnosti, jejímž jediným společníkem nebo 
akcionářem je územně samosprávný celek, který tato 
společnost vlastnila ke dni 31. 12. 2017, se stává dnem 
1. 1. 2018 majetkem neziskové zdravotnické 
organizace.“.  

 
Navrhujeme doplnit ustanovení § 50 odst. 7 takto: 
 
„V případě změny právní formy na neziskovou 
zdravotnickou organizaci se nevyžaduje souhlas 
Ministerstva zdravotnictví dle § 4 odst. 2.“ 

 
Odůvodnění 
Navrhujeme, aby bylo umožněno i nemocnicím, jejichž 
jediným zakladatelem nebo zřizovatelem je územně 
samosprávný celek, umožněn přechod na neziskovou 
zdravotnickou organizaci za podmínky schválení 
zastupitelstvem příslušného samosprávného celku.  
 

K části osmé - § 59 Změna zákona o přeměnách 
obchodních společností a družstev 
 
Navrhovaná úprava je poměrně stručná a nelze vyloučit, 
že budou vznikat aplikační problémy. V této souvislosti si 
dovolujeme navrhnout některé další doplnění takto: 
 

K § 361 písm. c)  
„firmu společnosti nebo družstva nebo název 
neziskové zdravotnické organizace po změně 
právní formy“, 
 
K § 361 písm. e) 
„společenskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu 
nebo stanovy obchodní společnosti nebo družstva 
nebo neziskové zdravotnické organizace po zápisu 
změny právní formy do obchodního rejstříku; 

Neakceptováno - ROZPOR 
 
Ustanovení bylo zrušeno. 
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ustanovení § 364 tím není dotčeno,“ 
 
K § 361 písm. i) 
„jména, příjmení a bydliště nebo firmy nebo názvy, 
sídla a identifikační čísla osob, které budou po zápisu 
změny právní formy do obchodního rejstříku“ 
 
1. členy statutárního orgánu společnosti nebo družstva 
nebo neziskové zdravotnické organizace, 
2. členy dozorčí rady nebo správní rady akciové 
společnosti nebo neziskové zdravotnické 
organizace, a pokud se zřizuje, i dozorčí rady 
společnosti s ručením omezeným nebo kontrolní 
komise družstva,“ 
 
K § 362 odst. 1  
„Projekt změny právní formy na společnost s ručením 
omezeným nebo na akciovou společnost nebo na 
družstvo nebo na neziskovou zdravotnickou 
organizaci může být zveřejněn podle § 33 nebo 
uveřejněn podle § 33a bez uvedení údajů podle § 361 
písm. i).“ 

 

    

  

Jihomoravský kraj K § 1 
 
Doporučujeme vyjasnit, co se rozumí pojmem 
„navazující“. Zda je to např. zdravotní péče i v případě, 
kdy nemocnice má obor gastroenterologie „pouze“ ve 
formě ambulantní, ale pro případ lůžkové péče v tomto 
oboru je formálně poskytována péče v rámci oboru vnitřní 
lékařství (ve kterém má nemocnice oprávnění k 
poskytování akutní lůžkové péče). 

 
Vysvětleno 
 
Jsou to jakékoliv další zdravotní služby, jiné než lůžkové. 
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K § 2 
 
Doporučujeme doplnit text: „To neplatí v případě 
univerzitní nemocnice“. 
 

Neakceptováno - ROZPOR 
 
Univerzitní nemocnice je VNZO (viz § 36 odst. 1). V názvu 
univerzitní nemocnice tak bude označení „veřejná nezisková 
zdravotnická organizace“ nebo zkratka v.n.z.o. (podle § 2) a 
současně i označení „univerzitní nemocnice“ (podle § 36 
odst. 3). 
 
 

K § 3 
 
Nezisková zdravotnická organizace (dále jen „VNZO“) se 
zakládá zakladatelskou listinou pořízenou ve formě 
veřejné listiny. Zakladatel je tak povinen absolvovat 
proces pořízení zakladatelské listiny ve formě veřejné 
listiny a teprve poté žádá o udělení souhlasu Ministerstvo 
(viz § 5 odst. 1), přičemž tento souhlas nemusí být 
Ministerstvem udělen – tzn., že bez souhlasu Ministerstva 
VNZO nevznikne. Toto pravidlo považujeme za 
administrativní zatěžování zakladatelů. Proces udělení 
souhlasu Ministerstvem by měl být upraven tak, aby 
zakladatelům nevznikaly zbytečné náklady 
(administrativní, personální, finanční) v případě, že ze 
strany Ministerstva nebude souhlas udělen.  
 

 
Neakceptováno - ROZPOR 
 
Vzniku VNZO předchází její založení. Jedná se o obdobný 
postup, jaký platí i u jiných právnických osob, které vznikají 
zápisem do veřejného rejstříku.  
 
Souhlas se zápisem VNZO do obchodního rejstříku nelze 
vydat, aniž by VNZO byla založena. Zakladatelská listina je 
základním podkladem pro řízení o vydání souhlasu.  
 

K § 3 písm. b) 
 
Ačkoli to návrh zákona ve svém obsahu nikde explicitně 
neuvádí, z textu vyplývá, že je možné, aby byl jediný 
zakladatel VNZO. Není zřejmý důvod, proč návrh zákona 
neumožňuje více zakladatelů VNZO. Považujeme za 
vhodné umožnit pluralitu zakladatelů. 
 

Neakceptováno - ROZPOR 
 
Zakladatel bude mít ve vztahu k VNZO oprávnění 
se zásadními dopady na činnost VNZO. Jedná se zejména 
o oprávnění ve věcech vymezení předmětu činnosti, složení 
orgánů a nakládání s majetkem VNZO. V případě VNZO 
založené více zakladateli může být výkon těchto oprávnění 
ovlivněn odlišnými zájmy zakladatelů, což může mít negativní 
dopady na činnost VNZO. 
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K § 3 písm. c)  
 
Podle ustanovení § 3 písm. c) návrhu zákona má 
zakladatelská listina obsahovat mj. typ VNZO, přičemž 
z celého návrhu zákona není zřejmý význam nebo účel 
rozdělení VNZO na jednotlivé typy (s typem VNZO se 
nepracuje). Podle tohoto ustanovení se rovněž má 
uvádět v zakladatelské listině rozsah území, ve kterém 
jsou zdravotní služby VNZO poskytovány, přičemž není 
zřejmé, zda se myslí území uvedené v příloze č. 1 u 
výčtu typů VNZO (tam je ale území specifikováno jen u 1. 
a 2. typu VNZO) nebo nějaké jiné území a jaké? 
 
 
 
 
V souvislosti se založením VNZO se naskýtá otázka, zda 
se bude řešit obdobným postupem potřeba změny 
v oborech, pro které bude VNZO chtít mít zaručenou 
smlouvu se zdravotní pojišťovnou nebo naopak nebude 
schopna je dále zabezpečovat a bude muset být 
změněna zakladatelská listina a znovu vyžádán souhlas 
Ministerstva zdravotnictví? 
Jak bude postupováno v případě změny ostatních oborů 
nepodléhajících smluvní povinnosti zdravotních 
pojišťoven?  
Jak budou prováděny změny ostatních údajů v 
zakladatelské listině?  
 
 
 
Ustanovení je třeba provázat s udělováním oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 
372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách 
jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve 

 
Akceptováno 
 
Ustanovení bylo zrušeno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
Změna oborů zdravotní péče, uvedených v souhlasu k zápisu 
do obchodního rejstříku, bude možná. Tyto změny bude 
povolovat MZ na žádost zakladatele.   
V tomto smyslu byl doplněn § 6.  
 
O změnách ostatních oborů bude rozhodovat zakladatel.   
 
 
O změnách zakladatelské listiny bude rozhodovat zakladatel. 
Do § 3 byl doplněn odstavec v tomto znění: 
„(x) O změnách zakladatelské listiny rozhoduje i za trvání 
neziskové zdravotnické organizace zakladatel.“. 
 
Souhlas k zápisu VNZO do obchodního rejstříku vydaný MZ 
nebude nahrazovat oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb. Rovněž i VNZO bude muset získat toto oprávnění 
za podmínek stanovených zákonem o zdravotních službách.  
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znění pozdějších předpisů. 
 

 

K § 3 písm. d) 
 
Navrhujeme změnu textu na: „adresu místa poskytování 
zdravotních služeb,“. 
 

Akceptováno 

K § 3 písm. e)  
 
Termín „další činnosti vykonávané v rámci hlavní 
činnosti“ je příliš obecný a je třeba ho blíže specifikovat. 
 

Neakceptováno - ROZPOR 
 
Těmito činnostmi se rozumí činnosti vymezené v § 1 odst. 2.   
 

K § 4 
 
V ust. § 4 je upraven vznik VNZO. Podle zákona 
o veřejných rejstřících je navrhovatel zápisu do veřejného 
rejstříku povinen doložit, že osobě, jíž se zápis týká, 
vznikne nejpozději dnem zápisu živnostenské nebo jiné 
oprávnění k  činnosti, která má být jako předmět činnosti 
nebo podnikání do veřejného rejstříku zapsána. Z návrhu 
zákona však není zřejmá vazba na zákon o zdravotních 
službách a udělení oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb. Má být oprávnění uděleno před souhlasem nebo 
po souhlasu MZ? Stejně tak chybí provázanost s ust. § 6 
návrhu zákona (pozbytí platnosti souhlasu MZ) se 
zákonem o zdravotních službách (§ 19 odst. 5). Co bude 
s oprávněním o poskytování zdravotních služeb v případě 
pozbytí platnosti souhlasu MZ? 
 

Vysvětleno 
 
VNZO bude poskytovatelem zdravotních služeb ve smyslu 
zákona o zdravotních službách a dalších právních předpisů 
upravujících poskytování zdravotních služeb, a to se všemi 
povinnostmi.  
 
Souhlas k zápisu VNZO do obchodního rejstříku nenahrazuje 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb, které 
poskytovatel zdravotních služeb, a tedy i VNZO, musí získat 
podle zákona o zdravotních službách. 
 
Oprávnění k poskytování zdravotních služeb není podmínkou 
pro vydání souhlasu MZ k zápisu VNZO do obchodního 
rejstříku.  
 
Lhůtou jednoho roku, stanovenou v § 6 odst. 2 návrhu 
zákona, je vymezen nejzazší termín pro provedení zápisu 
VNZO do obchodního rejstříku. Tato lhůta je dostatečně 
dlouhá na to, aby VNZO získala potřebná oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb a následně byl proveden 
zápis VNZO do obchodního rejstříku při zachování lhůt 
stanovených v § 19 odst. 5 zákona o zdravotních službách.  
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Pokud souhlas MZ k zápisu VNZO do obchodního rejstříku 
pozbude platnosti marným uplynutím lhůty podle § 6 odst. 2, 
rovněž zanikne oprávnění k poskytování zdravotních služeb 
marným uplynutím lhůty podle § 19 odst. 5 zákona 
o zdravotních službách.  
 
 

K § 5 
 
Podle ust. § 5 návrhu zákona jsou účastníky řízení 
o vydání souhlasu zakladatel VNZO a zdravotní 
pojišťovny oprávněné k provádění veřejného zdravotního 
pojištění.  
Není zřejmé, proč má být zdravotní pojišťovna 
účastníkem řízení a mít možnost ovlivnit vznik takové 
právnické osoby. Disproporční ustanovení zejména 
s ohledem na nemožnost obrany účastníka řízení proti 
neudělení souhlasu se zápisem do obchodního rejstříku. 
 

Vysvětleno 
 
Na řízení o vydání souhlasu k zápisu VNZO do obchodního 
rejstříku se bude vztahovat správní řád včetně opravných 
prostředků.  
 
Zdravotním pojišťovnám vznikne po zápisu VNZO do 
obchodního rejstříku povinnost uzavřít s VNZO smlouvu 
o poskytování a úhradě zdravotních služeb v oborech 
uvedených v souhlasu MZ k zápisu VNZO do obchodního 
rejstříku. Zdravotní pojišťovny tak budou rozhodnutím 
o vydání souhlasu přímo dotčeny a proto musí být účastníky 
řízení.   
 
Úprava vylučující soudní přezkum rozhodnutí byla vypuštěna. 
 
 

K § 5 odst. 2 
 
Z návrhu zákona není zřejmé, v jakém procesním režimu 
bude řízení o udělení souhlasu probíhat. Považujeme za 
vhodné procesní režim explicitně v návrhu zákona uvést. 
 
Vzhledem k § 1 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, který 
stanoví, že „kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území 
a o potřeby svých občanů“, do kteréžto péče nepochybně 
patří též fungující zdravotnictví, je třeba zohlednit 
postavení kraje a připustit jeho účast na rozhodovacím 

Vysvětleno  
 
Na řízení o vydání souhlasu se vztahuje správní řád včetně 
opravných prostředků; použití správního řádu vyplývá z § 1 
správního řádu. Odkaz na správní řád se neuvádí.  
 
Akceptováno 
 
Kraj bude účastníkem řízení o vydání souhlasu k zápisu do 
obchodního rejstříku a o jeho změnách.  
V tomto smyslu byly doplněny § 5 a 6.  
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procesu při udělování souhlasů k zápisu do obchodního 
rejstříku i při jiných řízeních, než ve kterých je kraj sám 
zakladatelem. 
 

 

K § 5 odst. 3  
 
Předmětné ustanovení lze považovat za diskriminační 
z důvodu nemožnosti určit, které organizace naplňují 
potřeby pro dostupnost služeb. Dle vyhlášky o místní a 
časové dostupnosti při zohlednění dojezdových dob, by 
někteří zřizovatele obtížně obhajovaly možnost 
transformovat své organizace na neziskové zdravotnické 
organizace.  Uvedené ustanovení by bylo vhodné doplnit 
o odkaz na dokument stanovující páteřní síť 
poskytovatelů nebo jiný obdobný dokument, aby bylo 
možné předem posoudit, zda zřizovatelova žádost může 
být úspěšná. 
Není zřejmé, jak budou předpoklady, z nichž Ministerstvo 
zdravotnictví vychází v řízení o vydání souhlasu k zápisu 
VNZO do obchodního rejstříku, zjišťovány nebo 
dokládány. Oprávněním k poskytování zdravotních 
služeb nebo jiným způsobem? Nutno dořešit, popř. 
doplnit odkaz na zákon č. 372/2011 Sb., který 
předpoklady k poskytování zdravotních služeb definuje 
nebo i na jiné právní předpisy. 
 
 
 
 
 
 
 
Kdy bude VNZO žádat o oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb - při založení v rozsahu oborů podle 
zakladatelské listiny nebo až po zápisu do obchodního 
rejstříku a v jakém rozsahu? Jen pro obory vyhrazené 

Vysvětleno 
 
Další posuzované předpoklady se týkají podmínek pro 
poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních 
službách. MZ bude v řízení postupovat podle správního řádu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno 
 
V době řízení o udělení souhlasu k zápisu VNZO do 
obchodního rejstříku nemusí být VNZO držitelem oprávnění 
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v souhlasu Ministerstva zdravotnictví nebo i pro další 
obory a formy zdravotní péče vykonávané v hlavní 
činnosti? Ustanovení navrhujeme v tomto směru upřesnit.  
 
 
 
Případně navrhujeme upravit text takto: „V řízení o vydání 
souhlasu Ministerstvo zdravotnictví vychází zejména z 
potřeb zajištění místní a časové dostupnosti zdravotních 
služeb a z předpokladů neziskové zdravotnické 
organizace splnit podmínky stanovené pro poskytování 
zákonem o zdravotních službách. 
 
Odůvodnění  
Rozšíření podmínek nejen pro poskytování zdravotní 
péče, ale podmínek pro poskytování zdravotních služeb 
jako celku. 
 

k poskytování zdravotních služeb. Je tak na úvaze VNZO, zda 
požádá o udělení oprávnění před nebo po udělení souhlasu 
k zápisu do obchodního rejstříku.  
VNZO bude žádat o udělení oprávnění pro všechny obory 
uvedené v zakladatelské listině.   
 
Akceptováno 
 
Pojem „zdravotní péče“ byl nahrazen obecným pojmem 
„zdravotní služby“.  

K § 5 odst. 4 
 
Navrhujeme vypustit § 5 odst. 4 návrhu zákona o 
neziskových zdravotnických organizacích, který zní: „Na 
vydání souhlasu není právní nárok. Rozhodnutí o žádosti 
o vydání souhlasu nelze přezkoumat soudem.“ 
 
Odůvodnění 
Z návrhu zákona je zřejmé, že rozhodnutí bude vydáno 
ve správním řízení. Výluka přezkumu postupu ústředního 
správního úřadu soudem obsažená ve druhé větě 
znemožňuje vnější kontrolu správního uvážení, jehož 
součástí by mělo být respektování zákonem stanovených 
prvků, když podle odst. 3 téhož ustanovení „V řízení o 
vydání souhlasu Ministerstvo zdravotnictví vychází 
zejména z potřeb zajištění místní a časové dostupnosti 
zdravotních služeb a z předpokladů neziskové 
zdravotnické organizace splnit podmínky stanovené pro 

Akceptováno částečně 
 
Na řízení o vydání souhlasu se vztahuje správní řád včetně 
opravných prostředků; použití správního řádu vyplývá z § 1 
správního řádu. Odkaz na správní řád se neuvádí. 
 
Úprava vylučující soudní přezkum byla vypuštěna. 
 
Doporučuje se ponechat vyloučení právního nároku na 
souhlas se zápisem do obchodního rejstříku.  
 
V praxi může vzniknout požadavek na zajištění dostupnosti 
zdravotních služeb, který se však bude vztahovat pouze 
k některým oborům v rámci typu VNZO. V takovém případě by 
vznik VNZO nebyl účelný.  
V jiných případech bude vhodnější zajistit zdravotní služby 
prostřednictvím již existujícího poskytovatele zdravotních 
služeb. 
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poskytování zdravotní péče zákonem o zdravotních 
službách.“, a tedy zjištění, zda lze z postupu správního 
orgánu vyloučit libovůli či dokonce svévoli.  
Návrh zákona nikde ve svém obsahu neuvádí opravné 
prostředky, které lze uplatnit v případě neudělení 
souhlasu Ministerstvem. Považujeme za nezbytné 
výslovně zakotvit přezkoumatelnost rozhodnutí 
Ministerstva. Kromě zakotvení opravných prostředků 
jsme přesvědčeni, že soudní ochrana by v rámci výkonu 
veřejné správy měla být vždy garantována. 
V případě, že bude postupováno podle správního řádu,  
pak toto ustanovení znamená nepřezkoumatelnost 
rozhodnutí, což odporuje principům správního práva. 
V zákoně chybí odkaz na příslušný procesní postup. 
 

 

K § 6 odst. 1 písm. d) 
 
Souhlas k zápisu neziskové zdravotnické organizace do 
obchodního rejstříku obsahuje mj. obory zdravotní péče, 
pro které budou zdravotní pojišťovny povinny uzavřít 
s neziskovou zdravotnickou organizací smlouvu o 
poskytování a úhradě zdravotních služeb podle zákona 
o veřejném zdravotním pojištění. Z obsahu návrhu 
zákona však není zřejmé, jakým způsobem bude určován 
rozsah nasmlouvaných zdravotních služeb a podmínky, 
za jakých je možné provést revizi smlouvy uzavřené se 
zdravotní pojišťovnou na dobu neurčitou. 
 
Jaký bude postup o oborů zdravotní péče, které budou 
uvedeny v zakladatelské smlouvě VNZO, nebudou však 
uvedeny v uděleném  souhlasu Ministerstva 
zdravotnictví? Bude se pro jejich úhradu uzavírat jiná 
smlouva a bude se konat výběrové řízení?  
 
Bude moci VNZO jako nezisková organizace poskytovat 
služby nehrazené ze zdravotního pojištění a mít z těchto 

Vysvětleno 
 
Smlouvy mezi VNZO a zdravotními pojišťovnami o 
poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb budou 
uzavírány za podmínek upravených v zákoně o veřejném 
zdravotním pojištění. Návrh novely zákona o veřejném 
zdravotním pojištění je obsažen v části třetí návrhu zákona.   
 
 
 
 
 
 
V případě oborů neuvedených v souhlasu vydaném MZ bude 
pro uzavírání smluv platit obecná právní úprava podle zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, včetně výběrového řízení.  
  
  
 
Návrh zákona nevylučuje, aby VNZO poskytovala v rámci 
doplňkové činnosti též zdravotní služby nehrazené 
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služeb zisk? Tyto otázky je třeba dořešit.  
 

z veřejného zdravotního pojištění, avšak pouze za podmínek 
stanovených v § 22 a 24.  
 

K § 6 odst. 2 
 
S ohledem na stávající dostupnost informací o 
skutečnostech zapsaných do obchodního rejstříku je 
povinnost zakladatele informovat o provedení zápisu 
(včetně zaslání dokladu – zde patrně myšlen výpis 
z obchodního rejstříku) nadbytečným administrativním 
zatěžováním zakladatele. 
 

Akceptováno  
 
Tato povinnost byla vypuštěna. 
 
 

K § 6 odst. 4   
 
Navrhujeme vypustit § 6 odst. 4 návrhu zákona o 
neziskových zdravotnických organizacích, který zní: 
„Ministerstvo zdravotnictví je oprávněno vykonávat 
kontrolu plnění podmínek neziskovou zdravotnickou 
organizací stanovených pro její činnost v souhlasu.“   
Odůvodnění: Z návrhu zákona není zřejmé, jaké 
podmínky resp. povinnosti by Ministerstvo zdravotnictví 
mělo kontrolovat, neboť obsah souhlasu dle odstavce 
jedna podmínky VNZO nestanovuje. 
 

Akceptováno  
 
Úprava kontroly byla z odstavce 4 vypuštěna.   
 
MZ je oprávněno vykonávat kontrolu u poskytovatelů 
zdravotních služeb podle § 107 a 108 zákona o zdravotních 
službách. 
 
 

K § 7 
 
V ust. § 7 návrhu zákona se uvádí případy zrušení 
organizace. Není řešen případ zániku zakladatele. 
S touto variantou není počítáno v celém návrhu zákona, i 
když zakladatelem může být fyzická osoba či právnická 
osoba odlišná od státu, ÚSC. Jak to bude v takových 
případech s VNZO, je možné zakladatelem prodat 
takovou organizaci analogicky s úpravou obchodních 
společností? Kdo bude v případě zániku zadavatele 
udělovat souhlas předpokládaný v dalších ustanoveních 
návrhu zákona pro určité úkony? Na koho po zrušení 

Akceptováno 
 
Navrhuje se doplnit do § 7 odst. 2 další důvod zrušení VNZO: 

„x) zánikem zakladatele bez právního nástupce nebo 
smrtí zakladatele, nebo“.  
 
V případě zániku zakladatele dojde ke zrušení VNZO 
s likvidací; likvidátora jmenuje statutární orgán VNZO, tj. 
ředitel. 
Likvidace VNZO se provede podle § 187 a násl. o.z. 
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VNZO přejde majetek, práva a závazky? 
 

K dílu 2 Ředitel 
 
V ustanoveních není upraveno zastupování ředitele 
VNZO v době jeho nepřítomnosti.  
 

Vysvětleno  
 
Na právní jednání za VNZO se bude vztahovat obecná právní 
úprava o.z. (viz § 161 a násl.).   
 
 

K § 11  
 
Nadpis § 11 je třeba uvést v plném znění: „Podmínky pro 
výkon funkce člena správní rady“. Zkratka „člen orgánu“ 
je zavedena až následně. 
 

Neakceptováno  
 
Nadpis § 11 je v souladu s legislativními pravidly vlády (čl. 44 
odst. 3).  
Připomínka legislativně technické povahy. 
 
 

K § 11 + § 15 
 
V ustanovení § 15 jsou podmínky jmenování ředitele 
organizace, v § 11 jsou podmínky výkonu funkce člena 
orgánu. Podmínky pro výkon funkce ředitele jsou tedy 
v obou ustanoveních, což je značně nepřehledné na úkor 
srozumitelnosti. 
 

Akceptováno 
 
Ustanovení § 11 a 15 byla upravena.  
V § 11 jsou upraveny podmínky, které jsou společné pro 
výkon funkce ředitele i výkon funkce člena správní rady. 
V § 15 jsou upraveny další podmínky pro výkon funkce 
ředitele. 

§ 11 odst. 1 
Navrhujeme vyjmout slovo „ředitelem“ a do § 15 odst. 2 
navrhujeme doplnit písmeno „a) je plně svéprávná“ a 
dosavadní písmena a) a b) změnit za písmena b) a c). 
Ustanovení § 11 dále navrhujeme doplnit o podmínku 
bezúhonnosti člena správní rady. 
 

 
Akceptováno 
 
Podmínka bezúhonnosti se bude vztahovat na ředitele a též 
na členy správní rady. 
V tomto smyslu byla ustanovení § 11 a 15 upravena.  

K § 11 odst. 2 
 
Návrh zákona neuvádí žádné časové ohraničení 
překážek pro výkon funkce uvedených v § 11 odst. 2. 
Považujeme za nezbytné zakotvit časové ohraničení 
uvedených překážek pro výkon funkce, resp. možnost 

Akceptováno 
 
Byla doplněna lhůta v délce 3 let.  
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překlenout tyto překážky na základě rozhodnutí 
zakladatele. 
 

K § 11 odst. 2 věta třetí 
 
Navrhujeme, aby věta:  „Překážky podle věty první a 
druhé působí též vůči tomu, kdo vykonával funkci 
statutárního orgánu nebo člena statutárního nebo jiného 
orgánu v právnické osobě alespoň rok před zahájením 
insolvenčního řízení, případně alespoň rok před vznikem 
povinnosti této právnické osoby podat insolvenční návrh 
na její majetek.“  
byla nahrazena větou: 
„Překážky podle věty první a druhé působí též vůči tomu, 
kdo vykonával funkci statutárního orgánu nebo člena 
statutárního nebo jiného orgánu v právnické osobě 
v posledních 12 měsících před zahájením 
insolvenčního řízení, případně v posledních 12 
měsících před vznikem povinnosti této právnické osoby 
podat insolvenční návrh na její majetek.“  
 
Odůvodnění  
Navrhovaný text, který byl v minulosti podobně obsažen i 
v obchodním zákoníku, přinášel v praxi při počítání času 
výkladové problémy. Kromě toho navrhovaná změna 
odpovídá i vhodnému a srozumitelnému stanovení lhůt 
v dalších odstavcích tohoto ustanovení.  
 

 
Akceptováno jinak 
 
Citovaná věta byla vypuštěna.  

K § 11 odst. 3 
 
V ust. § 11 odst. 3 jsou důvody nezpůsobilosti být členem 
správní rady, znamená to, že neplatí pro ředitele 
organizace? V odstavci 5 je stanovena povinnost 
budoucích členů orgánů informovat o překážkách výkonu 
funkce, není však stanovena forma, např. prohlášení 
nebo sankce za porušení takové povinnosti či za 

Akceptováno částečně 
 
Podmínky pro výkon funkce podle § 11 se budou vztahovat i 
na ředitele.  
Splnění podmínek se bude prokazovat čestným prohlášením. 
V tomto smyslu byl § 11 upraven. 
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nepravdivou informaci. 
 
Při respektování všech navržených kritérií pro způsobilost 
být členem správní rady bude v praxi téměř nemožné 
získat do správní rady osobu, která má dostatečné 
znalosti a praxi a bude tak garantovat dostatečně 
odborný výkon funkce člena správní rady. Považujeme za 
nezbytné možnost překlenout nesplnění některého 
z navržených kritérií na základě rozhodnutí zakladatele. 
 

 
 
Doporučuje se vypustit podmínku, podle které členem orgánu 
nemůže být osoba blízká poskytovateli zdravotních služeb 

nebo statutárnímu orgánu nebo členu statutárního nebo 
jiného orgánu nebo společníku právnické osoby, která je 
poskytovatelem zdravotních služeb.    
Jde o jednu ze stávajících podmínek podle § 11 odst. 3 
písm. d). 
 
 
 

K § 11 odst. 3 písm. b) 
 
Je otázka, zda při dodržení všech uvedených podmínek 
bude dostatek osob, které by mohly být členy orgánů 
neziskových zdravotnických organizací. 
 

Vysvětleno 
 
Citované ustanovení má za cíl vyloučit střet zájmů při výkonu 
funkce člena orgánu VNZO, který by v případě osob 
uvedených v tomto ustanovení hrozil.  

K § 12 + § 16 
 
Návrh zákona jednoznačně neformuluje způsob řízení 
VNZO. Nenavazují ustanovení § 12 a 16. V ustanovení § 
12 jsou pravidla jednání členů orgánu (ředitel a členové 
správní rady) včetně ustanovení, že k právním jednáním 
neziskové zdravotnické organizace omezujícím 
odpovědnost člena orgánu se nepřihlíží (může každý tedy 
za VNZO jednat neomezeně?). Přitom z dalších 
ustanovení vyplývá, navenek jedná ředitel, přičemž jen 
k některým úkonům je třeba souhlas správní rady. 
Správní rada pak má být především kontrolním orgánem 
organizace.  Není jednoznačné vymezení pravomocí 
členů orgánu. 
 

Vysvětleno   
 
V § 12 jsou upravena pravidla jednání člena orgánu VNZO. 
V § 16 je upravena působnost správní rady. Tato ustanovení 
nejsou ve vzájemném rozporu.  
 
Předchozí souhlas správní rady, vyžadovaný k některým 
právním jednáním VNZO podle § 16, není právním jednáním 
VNZO omezujícím odpovědnost člena orgánu ve smyslu § 12 
odst. 7.  
 
Statutárním orgánem VNZO je ředitel; pouze ředitel může 
zastupovat VNZO ve všech záležitostech ve smyslu § 164 
odst. 1 o.z.  Jiné osoby mohou jednat za VNZO za podmínek 
stanovených o.z.  
 
 

K § 12 odst. 2, věta druhá Vysvětleno 
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Větu „To neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo 
učiněno s nezbytnou loajalitou.“ navrhujeme vypustit. 
Jestliže člen statutárního orgánu jedná informovaně a 
v zájmu VNZO, pak samozřejmě jedná loajálně. Pojem 
„nezbytná loajalita“ není v žádné právní normě definován. 
 

 
Stávající znění věty druhé vychází z obdobné úpravy v § 51 
odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 
družstvech (zákon o obchodních korporacích). Cílem je 
vyloučit například osobní profit člena správní rady.  
 
 
 

K § 13 odst. 5 
 
Je stanoveno, že za střet zájmů se nepovažuje, je-li člen 
správní rady zároveň zaměstnancem neziskové 
zdravotnické organizace. Toto považujeme naopak za 
zásadní střet zájmů. 
 

Neakceptováno - ROZPOR 
 
Zástupce zaměstnanců je obligatorně členem správní rady 
pouze v případě VNZO, jejímž zakladatelem je stát. Jedná se 
zpravidla o VNZO s vysokým počtem zaměstnanců, což je 
zohledněno i ve složení správní rady.  
   

K § 15 odst. 1 
 
Je-li ředitel zaměstnanec, měla by být provedena i změna 
zákoníku práce v § 33 a násl., ale v části sedmé tato 
změna obsažena není. 
Dále je-li ředitel zaměstnanec je jeho odpovědnost dána 
tímto zákonem nebo zákoníkem práce. 
Jmenováním vedoucích zaměstnanců se ředitel nezprostí 
odpovědnosti dle § 12, a rovněž chybí definice nebo 
rozsah pravomocí, které lze vedoucím zaměstnancům 
svěřit, za současného znění je odpovědnost ředitele 
provést všechny úkony za organizaci zejména ve vztahu 
k třetím osobám viz. §14 odst. 2 písm. a). 
 

Neakceptováno - ROZPOR 
 
Zákon o neziskových zdravotnických organizacích bude 
„zvláštním právním předpisem“, který umožní založení 
pracovního poměru ředitele jmenováním v souladu s § 33 
odst. 3 zákoníku práce.  
 
Požadované doplnění § 33 odst. 3 zákoníku práce tak není 
nutné. 
 
 

K § 15 odst. 5 
 
Ustanovení je pojato příliš široce. § 8 živnostenského 
zákona zmiňuje i právnické osoby, přičemž ředitel VNZO 
je fyzická osoba, kromě toho se jedná o statutární orgán 
poskytovatele zdravotních služeb - proč tedy nevyužít 
analogicky vyhovující ustanovení zákona o zdravotních 

Akceptováno 
 
Podmínka pro výkon funkce ředitele uvedená v odstavci 5 
byla vypuštěna.   
Podmínky pro výkon funkce podle § 11 se budou vztahovat i 
na ředitele. Splnění podmínek se bude prokazovat čestným 
prohlášením. 
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službách? Ze žádné veřejně přístupné evidence se 
sankce zákazu činnosti uložená ve správním řízení 
nezjistí – navrhujeme doplnit ustanovení alespoň o 
prohlášení jmenované osoby v tomto směru.  
 

V tomto smyslu byl § 11 upraven. 
 

K § 15 odst. 6 
 
V ustanovení § 15 odst. 6 je fakticky svěřeno správní 
radě jmenování ředitele univerzitní nemocnice, protože 
zakladatel výběr ředitele neovlivní, je ale pravda, že 
může odvolat správní radu. 
 

Vysvětleno  
 
Zakladatel má možnost ovlivnit výběr ředitele prostřednictvím 
členů správní rady, které jmenuje bez návrhu vysoké školy 
(tj. 4 ze 7 členů).  
 

K § 16 odst. 1 písm. b) 
 
Navrhujeme doplnění nižších limitů pro VNZO, zejména u 
limitu zcizení movité věci, smlouvy o nájmu nebo pachtu 
apod. 
 
Odůvodnění  
Ve vztahu k nižším aktivům nemocnic zřizovaných 
vyššími územními správními celky, částky předkládané 
v návrhu lze vztáhnout spíše k nemocnicím typu fakultní 
nemocnice, nezbytné z důvodu efektivní kontroly řízení 
zakladatelem.  
 

 
Neakceptováno - ROZPOR 

K § 17 odst. 2 
 
Navrhujeme doplnit text: „Jeden člen je navrhován 
krajem, na jehož území má nezisková zdravotnická 
organizace sídlo. Návrh kraje je pro zakladatele 
závazný.“ 
 

Neakceptováno - ROZPOR 
 
MZ neshledává důvod pro to, aby kraj měl svého zástupce 
ve správní radě VNZO založené státem. Rovněž ani 
v připomínce není žádný takový důvod uveden.  
 
 

K § 17 odst. 3 
 
Navrhujeme nahradit takto: Správní rada univerzitní 
nemocnice má 7 členů, z nichž jeden člen je volen a 

Neakceptováno - ROZPOR 
 
Viz důvody uvedené ve vypořádání předchozí připomínky.  
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odvoláván zaměstnanci univerzitní nemocnice, a dva 
členové jsou jmenováni a odvoláváni na návrh vysoké 
školy, pokud univerzitní nemocnice a vysoká škola 
uzavřely smlouvu o spolupráci podle § 43 a jeden je 
navrhován krajem, na jehož území má nezisková 
zdravotnická organizace sídlo. Návrh vysoké školy a 
návrh kraje je pro zakladatele závazný. 
 

 

K § 17 odst. 4 
 
Doporučujeme upřesnit, zda pro volbu je zásadní většina 
odevzdaných nebo většina všech hlasů. 
Navrhujeme v první větě za slova volit doplnit slova „a 
odvolávat“. 
 

Akceptováno 
 
Ke zvolení nebo odvolání člena správní rady bude 
vyžadována „většina hlasů přítomných voličů nebo zvolených 
volitelů“. 
 
V tomto smyslu byl odstavec upřesněn.  
 
Není důvod pro vyloučení možnosti konat volby 
prostřednictvím volitelů, jak to navrhuje odbor PER. Institut 
volitelů má svůj význam u VNZO s vysokým počtem 
zaměstnanců (stávající fakultní nemocnice).  
Rovněž je vhodnější vázat zvolení na většinu hlasů 
přítomných voličů (volitelů), než na většinu odevzdaných 
hlasů (volba by byla platná, i kdyby například nehlasovala 
většina voličů (volitelů).  
 

K § 18 odst. 3  
 
Pokud čítá správní rada tři členy, nelze při rozhodování, 
resp. hlasování dosáhnout ¾ většiny. Navrhujeme proto 
zakotvit v zákoně pouze nadpoloviční většinu. 
 

 
Vysvětleno 
 
Podmínky pro přijetí rozhodnutí správní rady podle tohoto 
ustanovení se vztahují pouze na správní radu univerzitní 
nemocnice. Správní rada univerzitní nemocnice má 7 členů 
(viz § 17 odst. 3). 
- ¾ většina – požadavek vysokých škol 
- bez souhlasu členů správní rady - zástupců vysoké školy 

však nebude možné rozhodnout o rozpočtu VNZO  
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K § 18 odst. 4 
 
Doporučujeme doplnění textu: „Materiály týkající se 
hospodaření neziskové zdravotnické organizace za 
uplynulé měsíční období předkládá ředitel členům správní 
rady týden před jejím zasedáním.“ 
 

Neakceptováno - ROZPOR 
 
Jedná se o organizační záležitost, kterou není nezbytné 
upravovat zákonem. Rovněž není důvod pro zvláštní úpravu 
vztahující se pouze k materiálům týkajícím se hospodaření.   
 
 

K § 21 odst. 1 
 
Doporučujeme (v návaznosti na navrženou změnu § 17) 
doplnit další případ ukončení funkce člena správní rady: 
dnem odvolání člena správní rady navrženého krajem, 
 

Neakceptováno - ROZPOR 
 
Požadavek na doplnění správní rady o zástupce kraje nebyl 
akceptován. 
 

K § 21 odst. 2 
 
Považujeme za nezbytné jasně zakotvit proces odvolání 
člena správní rady zaměstnanci. 
Doporučujeme (v návaznosti na navrženou změnu § 17) 
doplnit takto: Zakladatel odvolá člena správní rady 
zejména v případě, jestliže člen správní rady přestal 
splňovat některou z podmínek pro jmenování do funkce. 
V případě člena správní rady voleného zaměstnanci nebo 
navrženého krajem postupuje zakladatel obdobně, nebyl-
li člen správní rady odvolán zaměstnanci nebo nebylo 
navrženo odvolání krajem. 
 

Akceptováno částečně  
 
Postup při odvolání člena správní rady voleného zaměstnanci 
je upraven v § 17 odst. 4.  
 
Ustanovení § 21 bylo upřesněno ve smyslu připomínky MSP. 
Přestane-li člen správní rady splňovat některou z podmínek 
pro jmenování do funkce, výkon funkce skončí podle § 155 
o.z. Odstavec 2 byl vypuštěn.  
 

K § 22 
 
Navrhujeme doplnit odkaz na zákon o č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví. 
 
Odůvodnění  
Není zohledněn návrh novely zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, dle novely jsou na jednotlivé kategorie 
účetních jednotek kladeny odlišné nároky. 
 

Akceptováno  
 
Odkaz na zákonu o účetnictví byl doplněn do § 34. 
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K § 22 odst. 3 
 
Navrhujeme doplnit textem, že u VNZO založených 
vyšším územně samosprávným celkem není povinností 
zakladatele dokrýt případnou vzniklou ztrátu za dané 
účetní období. 
 
Odůvodnění  
Zakladatel zohlední tuto ztrátu v návrhu příspěvku pro 
VNZO pro další kalendářní rok. 
Podle ustanovení § 22 odst. 3 ručí za závazky vzniklé 
z hlavní činnosti VNZO založené státem stát? Jak to 
bude v případě VNZO, zakladatelem které je ÚSC nebo 
jiná právnická osoba či fyzická osoba? 
 

Akceptováno jinak 
 
Ustanovení bylo zrušeno. 
 

K § 23 odst. 1 písm. b) 
 
Podle ustanovení § 23 odst. 1 písm. b) jsou příjmem 
VNZO příjmy z majetku. Jedná se o poměrně obecný 
pojem, je myšleno z prodeje, z pronájmu, úroky, 
dividendy (tedy i z kapitálového)? Nejednoznačné 
ustanovení. 
 

 
Vysvětleno. 
 
Jedná se o standardní zákonné ustanovení. Ano, jsou 
myšleny příjmy z prodeje, nájmu apod. 

K § 24 
 
Navrhujeme snížit limit pro možnost nabýt věc určenou 
výlučně pro výkon doplňkové činnosti. 
 
Odůvodnění 
Ve vztahu k nižším aktivům nemocnic zřizovaných 
vyššími územními správními celky, částky předkládané 
v návrhu lze vztáhnout spíše k nemocnicím typu fakultní 
nemocnice, nezbytné z důvodu efektivní kontroly řízení 
zakladatelem. 
 

 
Neakceptováno - ROZPOR 
 
 

K § 24 odst. 3  
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V § 24 odst. 3 je uvedeno, že na úhradu závazků 
vzniklých z doplňkové činnosti nelze použít příjmy 
z hlavní činnosti. Jak bude řešit VNZO situace, pokud 
závazky z doplňkové činnosti budou vyšší než příjmy, jak 
budou hrazeny? Odstavce 4 a 5 stanoví jenom opatření 
k nepokračování (omezení) takové doplňkové činnosti. Je 
možné využít kladný hospodářský výsledek v rámci 
úhrady ztráty z minulého období dle§ 25 odst. 3 i k vykrytí 
ztráty doplňkové činnosti? 
 

Vysvětleno 
 
Ano, je možné využít kladný hospodářský výsledek v rámci 
úhrady ztráty z minulého období dle§ 25 odst. 3 i k vykrytí 
ztráty doplňkové činnosti. 
 

K § 24 odst. 6 
 
Není určeno, o kterou doplňkovou činnost uloženou 
VNZO se jedná? 
 

Vysvětleno 
 
Může jít například o činnosti související s připraveností VNZO 
pro případ mimořádných událostí a krizových situací.  

K § 26 
 
V ustanovení § 26 jsou uvedeny fondy, které je VNZO 
povinna tvořit. Návrh zákona neřeší, jak se o nich bude 
účtovat. Zřejmě se na VNZO nevztahují účetní předpisy 
pro vybrané účetní jednotky, které řeší např. účtování o 
fondech, zúčtování nekrytých fondů atd. Z návrhu zákona 
není jasné, podle jakých předpisů tato organizace účtuje 
(vyjma zákona o účetnictví). Pokud se nejedná o 
vybranou účetní jednotku, pak tedy vedou účetnictví jako 
„podnikatelé“ – vyhláška č. 500/2002 Sb., České účetní 
standardy pro podnikatele? Vztahuje se na VNZO zákon 
o finanční kontrole? Asi ano jde o právnickou osobu 
zřízenou na základě zvláštního právního předpisu, která 
hospodaří s veřejnými prostředky? 
 

 
Vysvětleno 
 
VNZO bude vybranou účetní jednotkou. 
 

K § 27 odst. 1 
 
V ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) je uvedeno, že 
zdrojem rezervního fondu je příděl finančních prostředků 

 
Vysvětleno. 
 
Kladný hospodářský výsledek po zdanění se využívá 
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nejméně ve výši 5 % z kladného účetního hospodářského 
výsledku běžného účetního období. Znamená to, že 
příděl bude učiněn pouze v případě zůstatku po 
přednostním pokrytí ztráty z minulého období a 
financování hlavní činnosti? Nebo se kladný hospodářský 
výsledek po zdanění využívá (zapojuje) až 
prostřednictvím rezervního fondu? V ustanovení § 27 
odst. 2 písm. c) je uvedeno, že prostředky mohou být 
použity ke krytí dočasného nedostatku finančních 
prostředků. Znamená to, že budou VNZO muset držet 
peněžní prostředky na nějakém zvláštním bankovním 
účtu = rezervní fond musí být plně finančně krytý? 
V ustanovení § 27 odst. 2 písm. d) je možné použití na 
jiné mimořádné výdaje schválené zakladatelem, tzn. 
zejména v případě zakladatele fyzické osoby či jiné 
právnické osoby na všechno. 
 

(zapojuje) až prostřednictvím rezervního fondu. 
 

K § 27 odst. 2, písm. d) 
 
Navrhujeme doplnit upřesnění k použití rezervního fondu. 
 
Odůvodnění 
Není zřejmé, zda mohou být finanční prostředky 
rezervního fondu použity k jiným mimořádným výdajům 
schváleným zakladatelem – financování investičních 
výdajů. 
 

 
Vysvětleno 
 
Ano, mohou, žádné zákonné omezení neexistuje. 
 

K § 28 
 
K ustanovení § 28 o sociálním fondu viz připomínky k § 
26 o fungování fondů. V odstavci 1 jsou uvedeny další 
potřeby bez bližšího vymezení, což je značně neurčité a 
velmi obecné.  V odstavci 2 se předpokládá jako zdroj 
fondu příděl z kladného hospodářského výsledku.  
V libovolné výši? 
 

 
Vysvětleno 
 
Příděl z kladného hospodářské výsledku není omezen. 
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K § 29 
 
V ustanovení § 29 je uvedeno, co spadá do majetku 
VNZO. Bude NOZ vlastníkem, který bude daňově 
odepisovat v návaznosti na zákon o dani z příjmů (§ 28)? 
 

 
Vysvětleno. 
 
VNZO bude vlastníkem majetku. 
 

K § 30 
 
Navrhujeme snížit limit pro možnost nabýt věc určenou 
výlučně pro výkon doplňkové činnosti. 
 
Odůvodnění 
Ve vztahu k nižším aktivům nemocnic zřizovaných 
vyššími územními správními celky, částky předkládané 
v návrhu lze vztáhnout spíše k nemocnicím typu fakultní 
nemocnice, nezbytné z důvodu efektivní kontroly řízení 
zakladatelem. 
 

 
Neakceptováno - ROZPOR 
 

K § 30 odst. 1 
 
Navrhujeme, aby § 30 odst. 1 návrhu zákona o 
neziskových zdravotnických organizacích byl upraven 
takto:  
Věc nebo její část, kterou nezisková zdravotnická 
organizace dočasně nepotřebuje k výkonu své činnosti, 
lze přenechat do nájmu, pachtu nebo výpůjčky jiné osobě 
, a to nejdéle na dobu 8 let. Pokud je podmínka 
dočasné nepotřebnosti podle věty první splněna i 
nadále, lze nájem, pacht nebo výpůjčku prodloužit 
nebo sjednat znovu, a to i opakovaně. Smlouva, kterou 
se věc nebo její část svěřuje do užívání podle věty první 
nebo druhé, musí obsahovat ujednání o možnosti ukončit 
užívací vztah výpovědí a odstoupením od smlouvy, 
pokud uživatel neplní řádně a včas své povinnosti nebo 
přestane být splněna podmínka dočasné nepotřebnosti 
podle věty první.  

 
Neakceptováno - ROZPOR 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAEPBBJQR)



148 
 

 
Odůvodnění  
Tato omezující právní úprava platí podle zákona č. 
219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších 
předpisů, pro nakládání s majetkem státu. Vzhledem 
k tomu, že neziskové zdravotnické organizace budou 
nakládat i s majetkem jiných osob, jeví se omezení doby 
nájmu, pachtu nebo výpůjčky plně srovnatelné 
s omezením určeným pro majetek státu jako zbytečné. 
Kromě toho v praxi může přinést problémy pro případy, 
že potřeba užívání věci je z pohledu účelu užívání 
dlouhodobější. Časové omezení se navíc vztahuje i pro 
případnou smlouvu se zakladatelem. 
 

K § 31 
 
V ustanovení § 31 dává smysl předchozí souhlas 
s uvedenými aktivitami, jedná-li se o VNZO  státu nebo 
ÚSC, ale nikoliv o VNZO fyzické či jiné právnické osoby. 
 

Neakceptováno - ROZPOR 
 
Právní jednání VNZO může mít v uvedených případech 
zásadní dopady na její činnost a hospodaření. Proto i 
s ohledem na povahu a účel VNZO je opodstatněné, aby 
podmínkou pro takové právní jednání byl předchozí souhlas 
zakladatele, a to bez ohledu na to, zda zakladatelem je stát, 
územní samosprávní celek nebo jiná právnická nebo fyzická 
osoba.  
 
 

K § 31 odst. 3 písm. b) 
 
Navrhujeme, aby souhlas zakladatele byl vždy, případně 
snížit limit nebo jej neuvádět, s textem: „sjednat smlouvu 
o úvěru či zápůjčce“.  
 
Odůvodnění  
Nezbytné z důvodu kontroly hospodaření zakladatelem. 
Není také dořešeno, zda by tyto organizace mohly 
skončit v insolvenčním řízení. 

Vysvětleno 
 
VNZO nebude vyjmuta z působnosti insolvenčního zákona.  
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K § 32 odst. 3 
 
Navrhujeme doplnit souhlas zakladatele i pro skutečnosti 
uvedené ve větě právní. 
 
Odůvodnění 
Nezbytné z důvodu efektivní kontroly řízení zakladatelem. 
 

 
Neakceptováno - ROZPOR 
 

K § 32 odst. 4 
 
Navrhujeme, aby § 32 odst. 4 návrhu zákona o 
neziskových zdravotnických organizacích byl upraven 
takto: 
Věcné břemeno nezisková zdravotnická organizace 
sjedná za úplatu a pouze v takovém rozsahu, aby jí 
nebránilo ve výkonu hlavní činnosti.  
 
Odůvodnění 
Tato omezující právní úprava, která platí podle zákona č. 
219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších 
předpisů, pro nakládání s majetkem státu, může v praxi 
přinášet problémy např. při sjednávání věcných břemen 
ve prospěch vlastníků inženýrských sítí při přeložkách sítí 
v zájmu povinného z věcného břemene. 
 

 
Akceptováno 
 

K § 33 
 
V ustanovení § 33 se mluví o účetnictví VNZO, přičemž 
není zřejmé, podle jakého jiného právního předpisu se 
vede - viz připomínka k § 26. 
 

 
Vysvětleno 
 
Jiným právním předpisem se rozumí zákon o účetnictví. 
V tomto smyslu byl § 33 doplněn.  
 

K § 34 
 
Navrhujeme snížení finančních limitů. 

 
Vysvětleno 
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Odůvodnění 
Ve vztahu k nižším aktivům nemocnic zřizovaných 
vyššími územními správními celky, částky předkládané 
v návrhu lze vztáhnout spíše k nemocnicím typu fakultní 
nemocnice. Považujeme za nezbytné z důvodu efektivní 
kontroly řízení zakladatelem. 
 

K § 34 odst. 2 písm. j) 
 
Z návrhu zákona není zřejmé, jaká plocha je myšlena – 
užitná plocha, zastavěná plocha, anebo celková plocha 
pozemku, na jehož je stavba součástí? Z důvodu právní 
jistoty považujeme za nezbytné jasně specifikovat. 
 

 
Vysvětleno. 
 
Jedná se o plochu pozemku, nebytových prostor apod. podle 
předmětu nájmu. 
 

K § 34 odst. 3 písm. f) 
 
V ustanovení § 34 odst. 3 písm. f) se mluví o hodnocení 
základních údajů řádné účetní závěrky. Co se rozumí 
pojmem „základní“ údaje? Připouští různý výklad. 
 

 
Vysvětleno. 
 
Ustanovení bylo vypuštěno. 
 

K § 35 
 
V ustanovení § 35 je výkon kontroly hospodaření svěřen 
zakladateli – viz připomínka k ust. § 31. 
 

Neakceptováno  - ROZPOR 
 
Oprávnění zakladatele kontrolovat hospodaření VNZO 
odpovídá jeho majetkové účasti v VNZO a dále jeho 
oprávnění jednat v některých věcech VNZO, a to zejména 
v oblasti nakládání s majetkem.  
 

K § 36, § 46 odst. 1 písm. a), § 54 bod 2. a bod 7 
 
Je použita formulace „organizace vzniklá změnou právní 
formy“ (nebo „organizace, která vznikla změnou právní 
formy“). 
Doporučujeme zvážit úpravu, protože slovo „vzniklá“ 
(„vznikla“) může vyvolávat pochybnosti o právní 
kontinuitě. 

Akceptováno  
 
Formulace byla upřesněna ve smyslu připomínky.  
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K § 46 odst. 1 písm. b) 
 
Na základě ust. § 110 odst. 1 písm. a) zákona č. 
372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách 
jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve 
znění pozdějších předpisů, odpovídá kraj za organizaci a 
zajištění lékařské pohotovostní služby, lékárenské 
pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní 
lékařství. Pokud budou VNZO povinny poskytovat 
pohotovostní služby v oborech uvedených v souhlasu 
k zápisu do obchodního rejstříku – jakým způsobem bude 
určován rozsah pohotovostních služeb. Aby nedocházelo 
ke kolizním situacím, považujeme za nezbytné v návrhu 
zákona určení rozsahu pohotovostních služeb jasně 
specifikovat.  
 
Je třeba vyjasnit, co se myslí pohotovostními službami. 
Zda ústavní pohotovostní služby, nebo lékařskou 
pohotovostní službu (LPS) ve smyslu zákona č. 372/2011 
Sb. Pokud by šlo o LPS, bylo by potřebné provést změny 
i v zákoně č. 372/2011 Sb. (§ 45 odst. 2 písm. l), § 84 
odst. 2 písm. b), § 110, § 117 odst. 2 písm. i)), tedy v § 
60 návrhu zákona o neziskových zdravotnických 
organizacích.  
Doporučujeme v této souvislosti doplnit termín „lékařské“ 
pohotovostní služby v souladu s terminologií zákona 
č. 372/2011 Sb.  
 

 
Akceptováno jinak 
 
Ustanovení bylo vypuštěno 
 

K § 47 odst. 1 a 2 
 
Hodnocení kvality a bezpečí je upraveno i v zákoně o 
zdravotních službách, na který ustanovení odkazuje, ale 
z hlediska kompenzace nákladů za tento proces, 
případně zohlednění ve smlouvě ze ZP, není ani 
v zákoně ani ve změně zákona o veřejném zdravotním 

Vysvětleno 
 
Tyto, a další náklady, které jiní poskytovatelé zdravotních 
služeb nemají, budou VNZO mimo jiné kompenzovány 
nárokem na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě 
hrazených zdravotních služeb se zdravotními pojišťovnami a 
daňovým zvýhodněním.   
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pojištění, ačkoli je dána povinnost informovat příslušnou 
ZP. 
 

 

K § 48 odst. 3 
 
V ust. § 48 odst. 3 se vyžaduje připojení souhlasu 
zakladatele nebo správní rady k právnímu jednání, 
k němuž je vydán. V případě ÚSC by mělo stačit uvedení 
č. usnesení orgánu kraje a dne jeho vydání. 
 

Neakceptováno - ROZPOR 
 
Souhlas správní rady nelze nahradit usnesením orgánu kraje.  
 

K § 49 odst. 1 
 
Doplnit termín „lékařské“ pohotovostní služby v souladu 
s terminologií zákona č. 372/2011 Sb. 
 

Akceptováno jinak 
 
Viz předchozí obdobné připomínky k § 46.  
 

K § 49 odst. 2  
 
Z ustanovení není zřejmé, zda je míněn poskytovatel 
zdravotních služeb ve smyslu tohoto zákona, který se 
dopustil správního deliktu, nebo jakýkoli jiný poskytovatel; 
v tom případě to navrhujeme uvést do příslušného 
zákona. 
 

Neakceptováno - ROZPOR 
 
Kdo je poskytovatelem zdravotních služeb stanoví § 2 odst. 1 
zákona o zdravotních službách. Podle citovaného ustanovení 
se poskytovatelem zdravotních služeb rozumí fyzická nebo 
právnická osoba, která má oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách.  
 
Pachatelem správního deliktu tak může být kromě VNZO i jiný 
poskytovatel zdravotních služeb.  
 

K § 50 odst. 1 
 
Upozorňujeme, že státní příspěvkové organizace nejsou 
(většinou) zapsány do obchodního rejstříku, nedojde tedy 
k zápisu změny právní formy, ale k novému zápisu. 
 

Akceptováno 
 
Formulace § 50 odst. 1 byla upřesněna. 
 
Viz obdobnou připomínku ČSÚ. 
 

K § 53 
 
Předložený návrh zákona novelizuje §18a odst. 5 bod 7) 
zákona č. 586/1992 Sb., který tedy má nově znít: S 

 
Akceptováno jinak 
 
Ustanovení bylo vypuštěno. 
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výjimkou příjmů z investičních dotací jsou předmětem 
daně všechny příjmy u veřejně prospěšného poplatníka, 
který je poskytovatelem zdravotních služeb, který má 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle 
zákona upravujícího zdravotní služby, s výjimkou 
neziskové zdravotnické organizace. Podle našeho názoru 
to není příliš srozumitelné a bylo by vhodnější uvést další 
odstavec, kde by se jasně uvedlo, že příjmy VNZO 
nepodléhají dani z příjmů. 
 

K § 54 bod 2 
 
Navrhujeme, aby § 46 odst. 2 písm. g) zákona č. 48/1997 
Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a 
doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, zněl takto:   
 
jde-li o poskytování hrazených služeb neziskovou 
zdravotnickou organizací v oboru zdravotní péče 
uvedeném v souhlasu k zápisu neziskové zdravotnické 
organizace do obchodního rejstříku vydaném podle 
zákona o neziskových zdravotnických organizacích (dále 
jen „souhlas k zápisu neziskové zdravotnické organizace 
do obchodního rejstříku“) nebo neziskovou zdravotnickou 
organizací vzniklou změnou právní formy státní 
příspěvkové organizace právnické osoby v oboru 
zdravotní péče uvedeném v zakladatelské listině; tímto 
ustanovením není dotčeno právo neziskové zdravotnické 
organizace navrhnout konání výběrového řízení podle 
odstavce 4.  
 
Odůvodnění 
Ustanovení odporuje rovnému přístupu VNZO k uzavření 
smlouvy o úhradě zdravotních služeb, pokud návrh 
zákona o VNZO umožňuje vznik VNZO změnou právní 
formy příspěvkové organizace a obchodní společnosti 

 
Akceptováno 
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obdobným způsobem, jako u státních příspěvkových 
organizací (část šestá a část osmá zákona).  
 

K § 54 bod 7  
 
Navrhujeme toto doplnění: 
 
Za § 52 se vkládá nový § 52a, který zní:  
 
„§ 52a 
       (1) Zdravotní pojišťovna je povinna uzavřít 
s neziskovou zdravotnickou organizací smlouvu o 
poskytování a úhradě hrazených služeb v oborech 
zdravotní péče uvedených v souhlasu k zápisu neziskové 
zdravotnické organizace do obchodního rejstříku nebo 
v případě neziskové zdravotnické organizace vzniklé 
změnou právní formy státní příspěvkové organizace 
právnické osoby v oborech zdravotní péče uvedených 
v zakladatelské listině. Smlouva podle věty první se 
uzavírá na dobu neurčitou. 
       (2) Rozsah hrazených služeb ujednaný ve smlouvě o 
poskytování a úhradě hrazených služeb podle odstavce 1 
musí odpovídat povinnosti zdravotní pojišťovny zajistit 
poskytování hrazených služeb svým pojištěncům podle § 
46 odst. 1 při zohlednění již existující sítě smluvních 
poskytovatelů zdravotní pojišťovny. 
       (3) Poruší-li nezisková zdravotnická organizace 
opakovaně povinnost poskytovat zdravotní péči v oboru 
uvedeném v souhlasu k zápisu neziskové zdravotnické 
organizace do obchodního rejstříku nebo v případě 
neziskové zdravotnické organizace vzniklé změnou 
právní formy státní příspěvkové organizace právnické 
osoby v oboru zdravotní péče uvedeném v zakladatelské 
listině nebo pohotovostní služby v tomto oboru zdravotní 
péče podle zákona o neziskových zdravotnických 
organizacích, nebo opakovaně nesplní požadavky na 

 
Akceptováno 
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minimální personální zabezpečení poskytovaných 
zdravotních služeb nebo požadavky na minimální 
technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení 
podle zákona o zdravotních službách, může Ministerstvo 
zdravotnictví rozhodnout, že zdravotní pojišťovna nadále 
nemá povinnost mít s neziskovou zdravotnickou 
organizací uzavřenu smlouvu o poskytování a úhradě 
hrazených služeb.  
       (4) Ministerstvo zdravotnictví zruší rozhodnutí podle 
odstavce 3 na žádost neziskové zdravotnické organizace, 
pokud odpadl důvod, pro který bylo rozhodnutí vydáno. 
Nezisková zdravotnická organizace může požádat o 
zrušení rozhodnutí nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne 
nabytí právní moci rozhodnutí podle odstavce 3. “. 
 
Odůvodnění 
Návrh zákona o VNZO umožňuje vznik VNZO změnou 
právní formy příspěvkové organizace a obchodní 
společnosti obdobným způsobem, jako u státních 
příspěvkových organizací (část šestá a část osmá 
zákona). Z tohoto důvodu navrhovaný text odporuje 
rovnému přístupu, z toho důvodu se navrhuje v odst. 1 a 
3 nahradit text „státní příspěvkové organizace“ textem 
„právnická osoba“. 
 
Nezisková zdravotnická organizace bude vykazovat 
službu obecného zájmu, ale podle zákona bude 
zvýhodněna oproti jiným právním formám poskytovatelů 
zdravotních služeb a to dvojím způsobem. Jednak 
nezisková zdravotnická organizace bude osvobozena od 
daně z příjmu a současně bude mít přímo ze zákona 
zachován trvalý příjem od zdravotních pojišťoven, které 
budou mít ze zákona povinnost uzavřít smlouvu o 
poskytování a úhradě hrazených služeb.  
Podle návrhu zákona se přímá transformace týká 
subjektů uvedených v příloze zákona, svědčí ve prospěch 
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těchto poskytovatelů.  
Současně doporučujeme doplnit termín „lékařské“ 
pohotovostní služby v souladu s terminologií zákona č. 
372/2011 Sb. v případě, že bude míněno poskytování 
lékařské pohotovostní služby podle § 110 odst. 2 tohoto 
zákona.  
 

  

  

Svaz měst a obcí 
ČR 

K § 1 odst. 3  
 
Ustanovení stanovuje právní fikci (považuje se), že hlavní 
činnost VNZO je službou obecného hospodářského 
zájmu. Jeví se jako vhodné posoudit věc z pohledu 
unijního práva, zda se bude jednat skutečně pouze o 
fikci, což by pravděpodobně bylo v rozporu s unijní 
legislativou nebo zda činnost skutečně odpovídá SOHZ a 
tudíž je zde tato právní fikce zbytečná. Navíc by toto 
prohlášení o hlavní činnosti VNZO mělo být zřejmě 
součástí spíše § 1 odst. 1.  
 

 
Akceptováno jinak 
 
Ustanovení bylo vypuštěno. 
 

K § 5 odst. 3  

Ustanovení upravuje vydávání souhlasu Ministerstva 
zdravotnictví, z předloženého nevyplývá, zda ministerstvo 
převezme úlohu registrujícího orgánu. Tuto činnost v 
současnosti vykonává Krajský úřad. 
 

Vysvětleno 
 
Souhlas se zápisem VNZO do obchodního rejstříku vydaný 
MZ nenahrazuje oprávnění k poskytování zdravotních služeb 
podle zákona o zdravotních službách. 
 
Pravomoc krajského úřadu podle § 15 a násl. zákona 
o zdravotních službách - rozhodování o udělení oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb - není návrhem zákona 
dotčena.  
 

K § 5 odst. 4  
 
Ustanovení „Na vydání souhlasu není právní nárok. 

Akceptováno částečně  
 
Na řízení o vydání souhlasu se vztahuje správní řád včetně 
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Rozhodnutí o žádosti o vydání souhlasu nelze 
přezkoumat soudem.“, odmítá možnost soudního 
přezkumu, jakožto opravného prostředku v rámci 
správního řízení, což znemožňuje kontrolu danou 
správním řádem a právními předpisy.  
 

opravných prostředků; použití správního řádu vyplývá z § 1 
správního řádu. Odkaz na správní řád se neuvádí.  
 
Úprava vylučující soudní přezkum byla vypuštěna 
 

K § 15 odst. 1 a odst. 6  
Ustanovení upravuje jmenování ředitele, výslovně však 
neupravuje dobu, na kterou je ředitel jmenován, není tedy 
zřejmě, zda na dobu neurčitou nebo na 5 let stejně jako 
je to u správní rady. 
 

Vysvětleno 
 
Ředitel bude zaměstnancem VNZO. Na jmenování ředitele a 
trvání pracovního poměru se použijí ustanovení zákoníku 
práce, pokud tento zákon nestanoví jinak.  
 

K § 16 odst. 1 písm. b) bodu 4  

Ustanovení upravuje souhlas správní rady s uzavřením 
smlouvy o nájmu nebo pachtu věci o hodnotě vyšší než 1 
000 000 Kč, ustanovení řeší pouze hodnotu věci, která je 
přenechávána k užitku jinému. Bylo by vhodné reflektovat 
i dobu nájmu v případě věcí s hodnotou nižší než 1 mil. 
Kč.  
 

Vysvětleno 
 
Doba, na kterou lze přenechat věc jiné osobě, je stanovena 
v § 30 odst. 1 (tato doba může být nejdéle 8 let). 
 

K § 15 a taktéž § 17  
 
Ustanovení upravuje jmenování ředitele a správní rady. 
Úprava v obou případech výslovně nestanovuje, zda je 
možno ředitele nebo člena správní rady jmenovat na více 
funkčních období.  
 

Vysvětleno 
 
Opakovaný výkon funkce ředitele nebo člena správní rady 
není vyloučen.  
 

K § 20  
 
Ustanovení upravuje odměny a náhrady členům rady, kdy 
výši odměn stanovuje zakladatel. Ustanovení neupravuje, 
na jaké časové období tak zakladatel činí.  
 

Vysvětleno 
 
Odměna za výkon funkce člena správní rady bude 
poskytována za podmínek dohodnutých ve smlouvě o výkonu 
funkce. Věta první byla vypuštěna. 
 

K § 30 odst. 2 a 3  Vysvětleno  
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Ustanovení stanovuje, kdy je k dispozici s majetkem 
vyžadován souhlas zakladatele. Úpravu dispozice s 
majetkem obsahuje rovněž ust. § 16, kdy pro některá 
jednání by měla dávat rovněž správní rada souhlas. Ust. 
§ 48 upravuje právní jednání, kdy mj. není potřeba 
souhlas správní rady, vydává-li souhlas zakladatel. 
Úprava právního jednání je sice systematicky ucelená 
v rámci tohoto ustanovení, nicméně poněkud odtržená od 
zmíněných ustanovení. Je ke zvážení, zda umístění 
tohoto ustanovení v rámci systematiky zákona až do 
společných ustanovení je nejvhodnější.  
 

 
Úprava v § 48 je společná pro všechna právní jednání, k nimž 
se vyžaduje předchozí souhlas správní rady nebo zakladatele.  
Protože tato právní jednání jsou upravena v rámci více hlav 
(hlavy IV a V), byla společná úprava začleněna do hlavy VII 
„Společná ustanovení“.  
 

K § 31 odst. 2  
 
Ustanovení upravuje možnost VNZO provést vklad do 
jiné právnické osoby, což může ve výsledku vést k 
negativnímu úbytku majetku VNZO.  
 

 
Vysvětleno 
 
Nesouhlasíme vzhledem k ostatním pravidlům hospodaření. 
 

K § 33 odst. 1  

Ustanovení upravuje vedení účetnictví VNZO odkazem 
na jiný právní předpis aniž by určilo, o jaký právní předpis 
se jedná. 
 

 
Vysvětleno 
 
Jedná se o zákon o účetnictví. Jedná se o standardní 
zákonnou formulaci. 
 

K části sedmé – § 58 Změna zákoníku práce – bodu 2.  

Ustanovení upravuje platy zaměstnanců v VNZO 
zařazených do 13 a vyšší platové třídy. Navrhovanou 
úpravou může dojít k vzniku rozdílů mezi platy v VNZO a 
platy v jiných zdravotnických zařízeních. 
 

 
Vysvětleno 
 
Možnost sjednání smluvního platu má vést k lepší motivaci 
zaměstnanců. Sjednat smluvní plat bude možné nejen 
se zaměstnanci VNZO, ale i se zaměstnanci jiných 
poskytovatelů zdravotních služeb odměňovaný formou platu.  
Navrhovaná změna zákoníku práce nemá za cíl řešit 
odměňování zdravotnických pracovníků obecně.  
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Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 

Obecně k návrhu 

Českomoravská konfederace odborových svazů se spolu 
s Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče velmi 
pečlivě seznámila s návrhem zákona o neziskových 
zdravotnických organizacích (dále také „VNZO“) a 
důvodovou zprávou zpracovanou předkladatelem. Po 
jeho vyhodnocení a přihlédnutí ke všem souvislostem a 
možným rizikům návrh zákona o neziskových 
zdravotnických organizacích odmítáme jako celek.  

 
Od počátečních jednání o přípravách právní normy 
upravující novou právní formu neziskové nemocnice jsme 
byli toho názoru, že návrh zákona bude řešit systém 
poskytovatelů a poskytování lůžkové zdravotní péče 
postavený na neziskovém principu zahrnující 
transformaci i obchodních korporací, čímž dojde 
k odstranění některých nesystémovostí a nerovného 
postavení poskytovatelů lůžkové zdravotní péče. 
Předpokládali jsme, že bude zachována forma 
příspěvkových organizací jako typického a tradičního 
představitele neziskového, non-for profit sektoru. 
Očekávali jsme, že se udrží ty dobré, fungující, 
osvědčené a desítkami let prověřené principy 
příspěvkových organizací, a že „jen“ dojde k odstranění 
těch systémových nedostatků, které v důsledku 
reformních úprav komplikují fungování příspěvkových 
organizací ve zdravotnictví a vyplývají zejména ze 
zvláštních právních předpisů (především daňových, o 
majetku státu a rozpočtových pravidel).  
 
Naše očekávání však nebyla naplněna. Předkladatel 
předložil návrh zákona, který je postaven na zcela 

 
Neakceptováno - ROZPOR 
 
MZ považuje návrh zákona o VNZO a důvody vedoucí k jeho 
navržení i nadále za správné. 
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chybné premise o překonanosti právní formy příspěvkové 
organizace, je nedostatečně propracovaný, budí dojem 
„polotovaru“ vycházejícího ze slovenského a rakouského 
modelu, který je bez historických i právních souvislostí 
přenášen do zcela odlišného českého prostředí. Se 
závěrem o překonatelnosti právní formy příspěvkové 
organizace se nelze v žádném směru ztotožnit; naopak 
formu příspěvkové organizace pokládáme za záruku 
fungování lůžkové zdravotní péče a ochrany majetku 
stávajících poskytovatelů zdravotních služeb lůžkového 
typu. Návrh zákona přináší v podstatě další vlnu 
odstátnění ve zdravotnictví a skrývá v sobě potenciál pro 
privatizaci nejvýznamnějších poskytovatelů lůžkové 
zdravotní péče (tj. státních příspěvkových organizací, 
včetně fakultních nemocnic), na kterou není česká 
společnost připravena a ani ji neočekává. Návrh 
transformuje příspěvkové organizace na novou - 
v českých podmínkách nevyzkoušenou - právní formu a 
nastavuje pravidla pro relativně volné nakládání s (nyní 
státním) majetkem a podnikání poskytovatelů zdravotních 
služeb i na poli finančním. Návrh negarantuje dostatečné 
záruky proti zneužití majetku, ba naopak přináší VNZO 
široké možnosti k „vyvedení“ majetku z vlastnictví VNZO 
(viz zejména § 31 návrhu zákona). Ostatním 
poskytovatelům lůžkové zdravotní péče ponechává 
přeměnu na VNZO pouze na dobrovolnosti a navíc zcela 
nesprávně přeměnu vylučuje u některých obchodních 
korporací (zejména akciových společností s více 
akcionáři nebo společností s ručením omezením s více 
společníky). Udělování souhlasu ministerstva 
zdravotnictví se založením VNZO, resp. jejím zápisem do 
obchodního rejstříku, a to ve správní řízení (?) se všemi 
lhůtami a možnostmi odvolávání, není postaveno na 
transparentních kriteriích a principech, kdy navíc 
absentuje možnost přezkumu nezávislým soudním 
orgánem. Správní rada je prezentována jako kontrolní 
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orgán, který však disponuje rozhodovací pravomocí, ve 
skutečnosti je tak orgánem výkonným, nadto vyjma 
univerzitní nemocnice nejsou ve správní radě zastoupeni 
zástupci zaměstnanců. Toto jsou jen namátkově zmíněné 
některé zásadní nedostatky, které v návrhu shledáváme.  
 
S mnohými tvrzeními uvedenými v důvodové zprávě se 
neztotožňujeme.  Nemůžeme se také spokojit se 
způsobem vyčíslení (či spíše nevyčíslení) očekávaných 
nákladů spojených s transformací - není uvedeno, 
z jakých výpočtů a položek byl odhad sestaven, včetně 
(ne)uvedení administrativních nákladů a poplatků (změny 
v názvu a označení, od „cedulí“ na budovách přes 
hlavičkové papíry, změny v pracovněprávních 
dokumentech zaměstnanců, změny označení movitého 
majetku (pracovních oděvů, nemocničního prádla a 
inventáře), náklady na odměny členů správních a 
akademických rad, náklady na konání voleb do správních 
a akademických rad (včetně času odčerpaného na 
získání a ověřování předepsaných dokladů a poplatky za 
ně)). Obáváme se, že poskytovatelé zdravotní služeb 
nedisponují pro přípravu transformace na VNZO 
odpovídajícími personálními kapacitami a že většina 
přípravných prací bude svěřena externím právnickým 
firmám, kdy mnohé zkušenosti ukázaly na nebezpečí 
předražování služeb advokátních kanceláří. Máme za to, 
že celkové náklady spojené s transformací by mohly být 
vyšší, a to v násobcích čísel uvedených zpracovatelem. 

Závěrem shrnujeme, že realizace návrhu zákona o VNZO 
by způsobila v resortu zdravotnictví neřízené, 
nepředpokládané a snad i nezamýšlené, tedy nechtěné 
změny v systému poskytování zdravotní péče. Obáváme 
se, že by zřejmě následoval rozvrat současného již tak 
křehkého systému.  
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Po pečlivém posouzení návrhu Českomoravská 
konfederace odborových svazů žádá, aby  

- předkladatel ukončil práce na předloženém 
návrhu a od změny systému a dalšího 
rozmělnění právních typů poskytovatelů lůžkové 
zdravotní péče upustil;  

- se předkladatel efektivně zaměřil na 
odstranění nedostatků a nerovného postavení 
poskytovatelů lůžkové zdravotní péče podle 
jejich právní formy, které by ani předložený 
návrh zákona nevyřešil; zejména aby byly 
odstraněny problémy a komplikace hospodaření 
poskytovatelů lůžkové zdravotní péče v daňové 
oblasti, v oblasti nakládání s majetkem státu a 
rozpočtových pravidel; 

- byla vytvořena a garantována dostupná a kvalitní 
síť poskytovatelů lůžkové zdravotní péče, 
s jejich rovným postavením, neznevýhodňujícím a 
nediskriminujícím (ať již pozitivně nebo negativně) 
podle právní formy, a to například novelou zákona 
o zdravotních službách; 

- zaměstnanci všech poskytovatelů lůžkové 
zdravotní péče v České republice hrazené 
z veřejného zdravotního pojištění byli jednotně 
odměňováni platem v rámci platového systému, a 
to prostřednictvím novely ustanovení § 109 odst. 
3 zákoníku práce a vložením nového písm. f), 
které bude znít „poskytovatel zdravotní lůžkové 
péče“; 

- všichni poskytovatelé zdravotní lůžkové péče 
jednotně obligatorně tvořili stejný fond pro 
poskytování „benefitních“ příspěvků pro 
zaměstnance, a to osvědčený a léty prověřený 
fond kulturních a společenských potřeb podle 
vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a 
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společenských potřeb, ve znění pozdějších 
předpisů.  

  

  

Asociace 
samostatných 
odborů 

K § 3 písm. i) a § 7 odst. 2 písm. c) 
 
Navrhujeme vypustit. 
 
Zdůvodnění 
V praxi si lze těžko představit situaci, kdy by byl vznik 
VNZO na dobu určitou zcela racionální. Důvodová zpráva 
se k tomuto vůbec nevyjadřuje. Pokud toto ustanovení v 
zákoně zůstane, dá se předpokládat, že bude využíváno 
pouze k účelovému jednání. Je také zcela nejasné, zda 
by po uplynutí takto určené doby příslušná organizace 
zanikla fakticky, či by dále pokračovala v činnosti v jiné 
právní formě. 
 

 
Akceptováno 
 

K § 5 
 
Doporučujeme nahradit v § 5 text "Na vydání souhlasu 
není právní nárok. Rozhodnutí o žádosti o vydání 
souhlasu nelze přezkoumat soudem" textem: 
 
"Pokud žadatel splní předpoklady pro vydání souhlasu, je 
Ministerstvo zdravotnictví povinno tento souhlas vydat 
bez zbytečného odkladu. Ministerstvo zdravotnictví je 
povinno vydat rozhodnutí o souhlasu nejpozději ve lhůtě 
do třiceti dnů od obdržení žádosti dle odstavce 1. 
Rozhodnutí o souhlasu je přezkoumatelné soudem, a to 
včetně stanovení oborů zdravotní péče, pro které budou 
zdravotní pojišťovny povinny uzavřít s neziskovou 
zdravotnickou organizací smlouvu o poskytování a 

Akceptováno částečně 
 
Doporučuje se ponechat vyloučení právního nároku na 
souhlas se zápisem do obchodního rejstříku.  
 
V praxi může vzniknout požadavek na zajištění dostupnosti 
zdravotních služeb, který se však bude vztahovat pouze 
k některým oborům v rámci typu VNZO. V takovém případě by 
vznik VNZO nebyl účelný.  
V jiných případech bude vhodnější zajistit zdravotní služby 
prostřednictvím již existujícího poskytovatele zdravotních 
služeb.    
 
Úprava vylučující soudní přezkum byla vypuštěna. 
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úhradě zdravotních služeb." 
 
Zdůvodnění 
VNZO budou mít v systému zdravotní péče zcela unikátní 
postavení a budou mít oproti jiným ZZ zcela 
nepopiratelné výhody. Proto rozhodování o jejich vzniku 
musí být co nejvíce transparentní. Stanovení právního 
nároku při splnění předem daných a kontrolovatelných 
podmínek je zřejmě nejtransparentnější. 
 

 

K § 17 
 
Tento paragraf je formulován tak špatně, že ho není 
možné připomínkovat formou úpravy jednotlivých 
formulací. Je třeba připomenout, že v programovém 
prohlášení vlády se hovoří o VEŘEJNÝCH neziskových 
nemocnicích. 
 
Návrh na složení správních rad veřejnou kontrolu 
fungování VNZO prakticky znemožňuje, resp. možnost 
kontroly by byla ještě horší než v obchodních 
společnostech. Z tohoto důvodu navrhujeme přepracovat 
text tohoto odstavce se zapracováním následujících 
principů: 
 
1. Členy správních rad jsou ve všech případech zástupci 
zaměstnanců, a to v počtu minimálně dvou, přičemž 
jeden z nich je lékař, druhý nelékařský zdravotnický 
pracovník. 
 
2. Členem správní rady je ve všech případech zástupce 
profesní organizace zřízené dle zákona 220/1991 Sb., 
pokud VNZO poskytuje příslušné zdravotní služby (V 
praxi tedy zástupce ČLK vždy, zástupce ČLnK v případě, 
že NZP poskytuje služby lékárenské a zástupce ČSK v 
případě, že VNZO poskytuje služby stomatologické.). 

 
Neakceptováno - ROZPOR 
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3. Členem správní rady je vždy zástupce krajské 
samosprávy. V případě, že zakladatelem VNZO je kraj, je 
pak členem správní rady zástupce místní samosprávy 
(obce), ve které se VNZO nachází.  
 

K § 18 odst. 5 
 
V § 18 odst. 5 navrhujeme doplnit za slova "této vysoké 
školy" text  -  "nebo alespoň 10 % zaměstnanců 
neziskové zdravotnické organizace". 
Výsledný text by pak zněl takto: 
 
"Správní rada musí být svolána též v případě, požádá-li o 
to ředitel, zakladatel, rektor vysoké školy, se kterou má 
nezisková zdravotnická organizace uzavřenu smlouvu o 
spolupráci podle § 43 nebo děkan lékařské nebo 
farmaceutické fakulty této vysoké školy nebo alespoň 10 
% zaměstnanců neziskové zdravotnické organizace, a 
to bez zbytečného odkladu.". 
 

Neakceptováno - ROZPOR 
 
Stávající vymezení osob v § 18 odst. 5, oprávněných požádat 
o svolání správní rady, odpovídá vymezení osob oprávněných 
předložit správní radě věci k projednání podle § 16 odst. 1 
písm. k).  
 

K § 46 odst. 1 
 
Doporučujeme v § 46 odst. 1 změnit text následovně: 
 
     (1) Nezisková zdravotnická organizace má vedle 
povinností stanovených poskytovateli zdravotních služeb 
jinými právními předpisy povinnost 
 

a) poskytovat lůžkovou zdravotní péči a další 
navazující zdravotní služby v oborech uvedených 
v souhlasu k zápisu neziskové zdravotnické 
organizace do obchodního rejstříku nebo v 
případě neziskové zdravotnické organizace 
vzniklé změnou právní formy státní příspěvkové 
organizace podle § 50 v oborech uvedených v 

Neakceptováno - ROZPOR 
 
 
 
 
K písmenu a)  
Text je totožný s textem v návrhu zákona.   
 
 
 
 
 
 
 
K písmenům b) a c) 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAEPBBJQR)



166 
 

zakladatelské listině, 

b) poskytnout zdravotní péči státním občanům 
členských států Evropské unie, 

c) poskytnout neodkladnou zdravotní péči jiným 
cizím státním občanům, osobám bez státního 
občanství, osobám, u nichž nelze zjistit 
příslušnost ke zdravotní pojišťovně; pokud tato 
péče není uhrazena jinak, uhradí ji Ministerstvo 
zdravotnictví ze státního rozpočtu, 

d) podílet se v rozsahu stanoveném rozhodnutím 
Ministerstva zdravotnictví na zajišťování 
pohotovostní lékařské, lékárenské a 
stomatologické péče, případně záchranné služby, 

e) podílet se v rozsahu stanoveném krajem na 
zajišťování výkonů, lékařských prohlídek a 
protiepidemických opatření nařízených orgánem 
ochrany veřejného zdraví, 

f) podílet se v rozsahu stanoveném krajem nebo 
Ministerstvem zdravotnictví na poskytování 
zdravotní péče při hromadných neštěstích, 
otravách a přírodních katastrofách, 

g) podílet se v rozsahu stanoveném krajem nebo 
Ministerstvem zdravotnictví na zajišťování 
prohlídek zemřelých a dopravy zemřelých k pitvě 
a zpět, 

h) udržovat kapacity izolačních lůžek. 
 
Zdůvodnění 
Postavení VNZO v systému zdravotní péče bude zcela 
zásadní. Tyto organizace budou mít nepochybné výhody 

Tyto povinnosti již vyplývají z písmene a) a dále například 
z § 48 odst. 1 písm. c) nebo § 48 odst. 3 zákona 
o zdravotních službách. 
 
Požadavek na úpravu úhrady zdravotní péče podle písmene 
c) je nad rámec návrhu zákona.  
 
 
 
K písmenům d) až h)  
Jedná se o činnosti, k jejichž zajištění jsou poskytovatelé 
zdravotních služeb povinni podle jiných právních předpisů.  
 
Jedná se například o povinnosti podle § 45 odst. 2 písm. j) a l) 
a § 47 odst. 1 písm. d) zákona o zdravotních službách a dále 
podle zákona o zdravotnické záchranné službě, právních 
předpisů upravujících ochranu veřejného zdraví nebo 
právních předpisů upravujících krizové řízení.  
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oproti ostatním poskytovatelům zdravotních služeb a je 
třeba tyto výhody také vyvážit povinnostmi. Povinnosti by 
měly směřovat k zajištění těch zdravotních služeb, které 
se v současné době jeví jako problematické a tyto služby 
je třeba v zákoně explicitně stanovit. 
 

K § 47 odst. 1 
 
V § 47 odst. 1 doporučujeme nahradit text "zákona o 
zdravotních službách" textem "zvláštního prováděcího 
právního předpisu, k jehož vydání se zmocňuje 
Ministerstvo zdravotnictví" takto: 
 
"Nezisková zdravotnická organizace musí nejméně 
jednou za 3 roky podstoupit hodnocení kvality a bezpečí 
poskytovaných zdravotních služeb podle zákona o 
zdravotních službách zvláštního prováděcího právního 
předpisu, k jehož vydání se zmocňuje Ministerstvo 
zdravotnictví." 
 

Neakceptováno - ROZPOR 
 
Hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb je upraveno 
v § 98 a násl. zákona o zdravotních službách.  

  

  

Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ČR  
 
KZPS  

Obecné připomínky  

Návrh zákona zasahuje podstatným způsobem do 
hospodářské soutěže mezi poskytovateli zdravotních 
služeb, tím že VNZO přiznává řadu výhod na rozdíl od 
ostatních poskytovatelů zdravotních služeb. Na právní 
formu VNZO mění zákonem k 1.1.2017 státní 
příspěvkové organizace uvedené v příloze č. 2, jejichž je 
zřizovatelem Ministerstvo zdravotnictví, a přestože 
nechává otevřenu možnost změny na VNZO pro 
jednočlenné a.s., s.r.o. či příspěvkové organizace 
územních samosprávných celků a možnost založení 
VNZO nechává otevřenou v podstatě všem subjektům, 

 
Akceptováno částečně 
 
Kritéria byla doplněna. Vyloučení soudního přezkumu bylo 
vypuštěno. 
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bude k zápisu VNZO do obchodního rejstříku vždy 
vyžadován souhlas Ministerstva zdravotnictví vydávaný 
podle § 5 na základě vágně stanovených kritérií při 
výslovném vyloučení soudního přezkumu. Rozhodování 
je proto návrhem zákona fakticky svěřeno pouze 
Ministerstvu zdravotnictví. 
 

K § 1 odst. 3  
 
Text tohoto ustanovení navrhujeme přeformulovat.  
 
Odůvodnění  
Vysvětlení povahy SGEI a jejího vztahu k podnikům 
V souladu s unijní legislativou a judikaturou jsou SGEI 
poskytovány podniky (undertakings), které vykonávají 
hospodářskou činnost (economic acitvity), která z velké 
části odpovídá i české definici podnikání. Premisa, že 
nezisková zdravotnická organizace (dále jen „VNZO“) 
nebude mít podnikatelský charakter, ale bude poskytovat 
SGEI, je tedy vnitřně rozporná (srov. rozhodnutí Altmark 
a navazující). 
SGEI poskytují i všichni ostatní poskytovatelé zdravotních 
služeb, kteří poskytují zdravotní služby hrazené 
z veřejného zdravotního pojištění. Proto je vyloučeno, 
aby se požadované vlastnosti nového druhu právnické 
osoby vykládaly tím způsobem, že jejich činnost bude 
SSGI (social services of general interest), ačkoli jejich 
definice k tomu navádí.  
Podmínkou pro poskytování SGEI je dále omezená doba, 
na kterou je poskytovatel SGEI pověřen poskytováním 
těchto služeb. Zde je navrhovaná úprava v příkrém 
rozporu s unijní legislativou (čl. 2 odst. 2 rozhodnutí o 
poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, 
2012/21/EU), která stanoví maximální dobu pověření 
k poskytování SGEI na 10 let. 
 

 
Akceptováno 
 
Ustanovení bylo vypuštěno. 
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K § 3 písm. c) 
 
Zakladatelská listina VNZO má obsahovat alespoň „typ 
neziskové zdravotnické organizace s uvedením oborů 
zdravotní péče stanovených pro tento typ v příloze č. 1 k 
tomuto zákonu a dalších oborů, ve kterých nezisková 
zdravotnická organizace hodlá zdravotní služby 
poskytovat, rozsahu zdravotních služeb a území, pro 
které budou zdravotní služby poskytovány“.  Požadujeme 
ustanovení dopracovat. 
 
Odůvodnění 
Vymezení oborů zdravotní péče je v § 4 odst. 4 zákona č. 
372/2011 Sb., o zdravotních službách provedeno 
odkazem na obory vymezené zákonem č. 95/2004 Sb., u 
lékaře, zubního lékaře a farmaceuta (resp. vyhláškou č. 
185/2009 Sb. o oborech specializačního vzdělávání 
lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech 
certifikovaných kurzů) a zákonem č. 96/2004 Sb., u 
nelékařských zdravotnických pracovníků (resp. nařízením 
vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního 
vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických 
pracovníků se specializovanou způsobilostí). Z textu 
přílohy č. 1 se zdá, že předkladatel zákona měl na mysli 
spíše než konkrétní obory jednotlivé druhy lůžkové péče 
(viz § 9 zákona č. 372/2011 Sb.)  
Návrh zákona předpokládá, že oprávnění poskytovat 
zdravotní služby v určitém oboru (základním, 
nástavbovém) je jednou uděleno a je neměnnou 
záležitostí. Uvede-li si pak tedy VNZO určitý obor ve své 
zakladatelské listině, obdrží-li souhlas k zápisu do 
obchodního rejstříku a dá-li si ho zapsat do obchodního 
rejstříku, tak budou zdravotní pojišťovny povinny uzavřít 
s VNZO bez jakýchkoli podmínek smlouvu na dobu 
neurčitou. Pomíjí tím skutečnost, že udělení oprávnění 
služeb předpokládá splnění určitých podmínek, mimo jiné 

 
Akceptováno jinak 
 
Institut „typ VNZO“ byl z návrhu vypuštěn. 
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určitého personálního, věcného a technického vybavení 
upraveného zvláštními právními předpisy. Je tedy možné, 
že oprávnění k poskytování zdravotních služeb zejména 
v určitém nástavbovém oboru bude např. navázáno na 
kvalifikaci (specializaci) určitých zdravotnických 
pracovníků a změna situace může nastat v případě jejich 
odchodu. Nastavený systém tak nebude schopen 
reagovat na změnu reality. 
Rovněž vymezení území pro poskytování zdravotních 
služeb VNZO koliduje s územně neomezeným právem 
pacienta na volbu poskytovatele oprávněného k 
poskytnutí zdravotních služeb (§ 28 odst. 3 písm. b) 
zákona č. 372/2011 Sb.). 
 

K § 5 odst. 3 
 
V řízení o vydání souhlasu má Ministerstvo zdravotnictví 
vycházet zejména z potřeb zajištění místní a časové 
dostupnosti zdravotních služeb a z předpokladů 
neziskové zdravotnické organizace splnit podmínky 
stanovené pro poskytování zdravotní péče zákonem o 
zdravotních službách. Požadujeme ustanovení 
dopracovat.  
 
Odůvodnění 
Podle § 46 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. je to zdravotní 
pojišťovna, kdo je povinen zajistit poskytování hrazených 
služeb pojištěncům, včetně jejich místní a časové 
dostupnosti (upravené v nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o 
místní a časové dostupnosti zdravotních služeb). 
Povinnost plní prostřednictvím poskytovatelů, se kterými 
uzavřela smlouvu o poskytování a úhradě hrazených 
služeb. Tito poskytovatelé pak bez ohledu na jejich právní 
formu tvoří síť smluvních poskytovatelů zdravotní 
pojišťovny. Podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách je to správní orgán (zpravidla krajský úřad, resp. 

 
Akceptováno částečně 
 
Ustanovení bylo doplněno. 
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Ministerstvo obrany, spravedlnosti nebo vnitra; viz § 15) 
kdo rozhoduje o udělení oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb, a tím tedy o splnění podmínek podle 
zákona o zdravotních službách (v textu ustanovení je 
chybně uvedeno zdravotní péče). - Zajištění poskytování 
hrazených služeb pojištěncům, včetně jejich místní a 
časové dostupnosti je tedy povinností jednotlivých 
zdravotních pojišťoven, kontrola plnění povinností podle 
zákona o zdravotních službách zase krajských úřadů, rolí 
ministerstva je upravit podmínky pro výkon těchto 
činností v zákoně popř. v nařízení vlády. Není proto 
jasné, proč chce ministerstvo v řízení o vydání souhlasu 
„nahrazovat“ jejich činnost a posuzovat skutečnosti 
náležející do působnosti jiných subjektů.  
 

K § 5 odst. 4 
 
Požadujeme toto ustanovení z návrhu zákona vypustit.  
 
Odůvodnění 
Se statusem VNZO bude spojena řada výhod, mj. 
kontraktační povinnost zdravotní pojišťovny. Rozhodnutí 
ministerstva o žádosti o vydání souhlasu k zápisu VNZO 
do obchodního rejstříku bude výslovně vyloučeno ze 
soudního přezkumu; to však ve svém důsledku koliduje s 
právy na jinou hospodářskou činnost garantovanými čl. 
26 odst. 1 Listiny a předmětem soudního přezkumu by 
tak být mělo. Navržená úprava proto neodpovídá tomu, 
co uvádí předkladatel v důvodové zprávě (str.12)-
„Možnost zdravotních pojišťoven i nadále účinně 
regulovat vlastní síť smluvních poskytovatelů bude 
realizována prostřednictvím jejich účasti ve správním 
řízení o udělení souhlasu se zápisem neziskové 
zdravotnické organizace do obchodního rejstříku.“. 
Rozhodovací oprávnění bude svěřeno pouze Ministerstvu 
zdravotnictví bez možnosti jakéhokoli přezkumu jeho 

Akceptováno 
 
Na řízení o vydání souhlasu se vztahuje správní řád včetně 
opravných prostředků; použití správního řádu vyplývá z § 1 
správního řádu. Odkaz na správní řád se neuvádí.  
 
Úprava vylučující soudní přezkum byla vypuštěna. 
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výkonu, přestože se zdravotní pojišťovny budou formálně 
účastnit v řízení o vydání souhlasu.  
 

K § 5 až 7 
 
Navrhujeme inkorporovat do předloženého návrhu 
zákona mechanismus pro přezkoumání, zda neziskové 
zdravotnické organizace naplňují podmínky a požadavky 
pro přiznání statusu neziskové zdravotnické organizace-
nastavení povinnosti v určité periodě (cca 10 let) projít 
znovu procesem pro udělení příslušného souhlasu podle 
§ 5.  
 
Odůvodnění 
Pokud předkladatel (potažmo následně zákonodárce) 
v důsledku předloženého návrhu zákona odebral 
zdravotní pojišťovnám právo rozhodovat ve věci smluvní 
politiky a tvorby sítě smluvních poskytovatelů zavedením 
v podstatě bezbřehé kontraktační povinnosti (dále viz k § 
54 odst. 7 návrhu zákona), měl by na sebe také vzít 
příslušnou odpovědnost na takovéto nastavení systému.     
Jak je uvedeno výše, tato věta výslovně odporuje čl. 2 
odst. 2 Rozhodnutí Komise 2012/21/EU. Mají-li neziskové 
zdravotnické organizace poskytovat SGEI, jejich závazek 
nesmí trvat déle než 10 let.  
 

 
Akceptováno jinak 
 
VNZO bude muset splňovat požadavky stanovené pro 
poskytování zdravotních služeb průběžně. V případě 
porušování povinností poskytovat zdravotní služby nebo 
nesplnění požadavků na personální zabezpečení 
poskytovaných zdravotních služeb nebo na technické a věcné 
vybavení zdravotnického zařízení podle zákona o zdravotních 
službách, bude MZ moci rozhodnout, že zdravotní pojišťovny 
nadále nemají povinnost mít s VNZO uzavřenu smlouvu 
o poskytování a úhradě hrazených služeb (viz část třetí - 
návrh nového § 52a zákona o veřejném zdravotním pojištění).    
 

K § 6 odst. 1 písm. d) 
 
„obory zdravotní péče, pro které budou zdravotní 
pojišťovny povinny uzavřít s neziskovou zdravotnickou 
organizací smlouvu o poskytování a úhradě zdravotních 
služeb podle zákona o veřejném zdravotním pojištění“.  
 
Obdobně jako u připomínky k § 3 písm. c) požadujeme 
ustanovení dopracovat.  
 

Vysvětleno 
 
Viz vypořádání připomínky k § 3 písm. c).  
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K § 7 odst. 2 
 
Navrhujeme doplnit, že se nezisková zdravotnická 
organizace zrušuje dnem zániku oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb. 
 
Odůvodnění 
Je-li důvodem existence VNZO výhradně poskytování 
zdravotních služeb, je namístě, aby bylo VNZO zrušeno 
ex lege při zániku oprávnění k jejich poskytování. 
 

Neakceptováno - ROZPOR 
 
Není účelné, aby VNZO byla zrušena ze zákona dnem zániku 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb. I v případě 
zániku oprávnění k poskytování zdravotních služeb, například 
v některém z oborů, v nichž VNZO bude zdravotní služby 
poskytovat, není nezbytné vyloučit možnost opětovného 
získání oprávnění.   
 
V uvedených případech bude možné VNZO zrušit též  
rozhodnutím soudu podle § 172 o.z. Možnost takového 
postupu připouští ustanovení § 8 odst. 2 písm. d). 
 

K § 7 odst. 3  
 
Na konec věty navrhujeme za „správní radou neziskové 
zdravotnické organizace“ doplnit a „a se zdravotními 
pojišťovnami“.  
 
Odůvodnění  
S ohledem na povinnost zdravotních pojišťoven mít 
s VNZO uzavřenu smlouvu o poskytování a úhradě 
hrazených služeb na dobu neurčitou, považujeme za 
nezbytné uložit zakladateli povinnost projednat záměr 
rozhodnout o zrušení VNZO i se zdravotními 
pojišťovnami.  
 

 
Akceptováno 
 

K § 16 odst. 1 písm. k) 
 
Navrhujeme spojení "ministr zdravotnictví" nahradit 
spojením "zakladatel".  
 
Odůvodnění 
Vzhledem ke skutečnosti, že zakladatelem nemusí být 
vždy Ministerstvo zdravotnictví, měla by správní rada 
projednat věci, které jí předloží zakladatel. 

Neakceptováno - ROZPOR 
 
Projednávání věcí podle písmene k) se vztahuje pouze na 
správní radu univerzitní nemocnice.  
Funkci zakladatele univerzitní nemocnice bude vykonávat 
pouze Ministerstvo zdravotnictví. 
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K § 17 odst. 1 a 2 
 
Doporučujeme, aby jeden člen správní rady byl volen a 
odvoláván zaměstnanci ve všech neziskových 
zdravotnických organizacích.  
 
Odůvodnění  
Šlo by o diskriminaci zaměstnanců v organizacích, kde 
není zakladatelem stát.  
 

 
Akceptováno 
 

K § 18 odst. 7 
 
Navrhujeme znění tohoto ustanovení upravit tak, aby 
v zápisu o průběhu jednání správní rady a o jejích 
rozhodnutích byli jmenovitě uvedeni i ti členové, kteří 
hlasovali pro nebo proti přijetí jednotlivých návrhů nebo 
se hlasování zdrželi. 
 
Odůvodnění:  
Zajištění preciznosti zachycení výsledků hlasování. 
 

Vysvětleno 
 
Podle odstavce 7 je přílohou zápisu seznam přítomných členů 
správní rady a v zápisu se jmenovitě uvedou členové, kteří 
hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi 
hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro 
přijetí rozhodnutí. Ze zápisu je tak zřejmé, jak jednotliví 
členové hlasovali.  
 

K § 26 odst. 1 
 
Navrhujeme doplnit úpravu provozního fondu VNZO. 
Nebude-li provedena úprava provozního fondu, zůstane 
pouze na VNZO jakou část finančních prostředků použije 
na hlavní činnost – poskytování zdravotních služeb a 
jakou část spotřebuje na vlastní provoz (vč. odměn 
zaměstnanců a členů orgánu). 
 

 
Neakceptováno - ROZPOR 
 
Není důvod k dalším omezením při dohledu správní rady. 

K § 28 odst. 2 
 
Navrhujeme výši přídělu z kladného hospodářského 
výsledku definovat v procentech. 
 

 
Neakceptováno - ROZPOR 
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K § 34 písm. h) 
 
Navrhujeme doplnit ustanovení o text "přehled o 
osobách, od kterých byla nabyta".  
 

Akceptováno 
 
Jde o obdobu úpravy přehledu o osobách v případě převodu 
nemovitých věcí.  
 

K § 37 odst. 3 ve vazbě na § 43 odst. 4) písm. c) 
 
Navrhujeme, aby nebylo ponecháno na dohodě určení 
skutečnosti, kolik z celkového počtu členů akademické 
rady jmenuje ředitel a kolik děkan určené lékařské 
fakulty.  
 
Odůvodnění 
Zjednodušením celkového procesu negociací by jistě bylo 
stanovení pevného počtu členů přímo zákonem. 
 

Neakceptováno - ROZPOR 
 
Tato úprava byla dohodnuta s vysokými školami.  
 

K § 46 odst. 1 
 
Navrhujeme vypustit ustanovení bodu b) o 
pohotovostních službách v oborech zdravotní péče. Na 
téma povinností VNZO ohledně poskytování lůžkové 
zdravotní péče a dalších navazujících zdravotních služeb 
postačí obecně bod a). Ustanovení bodu b) je 
nadbytečné. 
 
Odůvodnění 
Pojem „pohotovostní služba v oborech zdravotní péče“ 
nemá žádnou právní definici v jiných právních předpisech 
týkajících se zdravotních služeb ani v návrhu zákona o 
neziskových zdravotnických zařízeních. Není tedy jasně 
zřejmé, co je v tomto případě „pohotovostní službou 
v oborech zdravotní péče“ konkrétně míněno. Pokud 
právní definice pojmu někde existuje, může bod b) zůstat, 
ale měl by k němu být doplněn odkaz na příslušné právní 
ustanovení.  
 

 
Akceptováno 
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K § 49 odst. 7 
 
Dosavadní znění navrhujeme nahradit novým zněním: 
„Správní delikt projednává příslušný správní úřad.“ 
 
Odůvodnění 
Příslušnost pro projednávání správních deliktů by měla 
být stanovena jednotně pro všechny nemocnice, tudíž 
zákonem o zdravotních službách. Odpovědnost za 
zajištění zdravotních služeb na svém území mají kraje, a 
tudíž by měl být zachován i nástroj pro její vymáhání.  
 

 
Akceptováno 
 

K § 53 
 
Navrhujeme do § 18a odst. 2 zákona o daních z příjmů 
doplnit, že hlavní činnost je osvobozena od daně z příjmu 
právnických osob mimo příjmu dle §18a odst. 2 
 
Odůvodnění 
Nelze souhlasit se zdaňováním hlavní činnosti zejména 
z důvodu velkých rozdílů mezi účetními a daňovými 
odpisy u majetku pořízeného z dotací. 
 

 
Neakceptováno - ROZPOR 
 

K § 53  
 
Navrhujeme, aby § 18a odst. 5 zákona o daních z příjmů, 
zněl takto: 

(5) S výjimkou příjmů z investičních dotací jsou 
předmětem daně všechny příjmy u veřejně prospěšného 
poplatníka, který je  
 a) veřejnou vysokou školou,  
 b) veřejnou výzkumnou institucí,  
 c) poskytovatelem zdravotních služeb, který má 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle 
zákona upravujícího zdravotní služby, s výjimkou 

 
Neakceptováno - ROZPOR 
 
Úprava daní spolku, církevní právnické osoby, nadace a 
nadačního fondu nemá přímou souvislost s návrhem zákona.  
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neziskové zdravotnické organizace, spolku, církevní 
právnické osoby, nadace a nadačního fondu, 
 d) obecně prospěšnou společností,  
 e) ústavem. 

Odůvodnění 
Požadujeme doplnění ostatních neziskových právních 
forem - je diskriminační, aby jeden typ neziskových 
organizací obdržel výjimku a ostatní ne. 
 

K § 54 bodu 7 
 
Navrhujeme vypustit poslední větu § 52a odst. 1 – 
uzavření smlouvy na dobu neurčitou (vazba na § 5-7 
návrhu zákona) 
 
Odůvodnění 
Jak je uvedeno výše, tato věta výslovně odporuje čl. 2 
odst. 2 Rozhodnutí Komise 2012/21/EU. Mají-li neziskové 
zdravotnické organizace poskytovat SGEI, jejich závazek 
nesmí trvat déle než 10 let. 
V této souvislosti lze dále doporučit, aby do předloženého 
návrhu zákona byl inkorporován mechanismus v rámci, 
kterého by byla nastavena povinnost pro neziskové 
zdravotnické organizace v určité periodě (právě cca 10 
let) projít znovu procesem přezkoumání, zda naplňují 
podmínky a požadavky pro přiznání statusu neziskové 
zdravotnické organizace. 
 

 
Neakceptováno - ROZPOR 
 

K § 54 bodu 7  
 
Z důvodu kolize se zákonem o zdravotních službách 
navrhujeme odstavce 3 a 4 dopracovat.  
 
Odůvodnění 
Ustanovení nezohledňuje platnou úpravu v  § 24 zákona 

 
Neakceptováno - ROZPOR 
 
Ustanovení § 52a odst. 3 se bude vztahovat například 
na případy, kdy nesplnění požadavků na personální 
zabezpečení zdravotních služeb nebo požadavků na 
technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení 
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č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, která stanoví, 
že správní orgán (zpravidla krajský úřad) změní, 
pozastaví nebo odejme oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb, jestliže poskytovatel přestal splňovat 
podmínku oprávněného užívání zdravotnického zařízení, 
které splňuje požadavky na technické a věcné vybavení k 
poskytování zdravotních služeb nebo požadavky na 
personální zabezpečení poskytovaných zdravotních 
služeb. Zdravotní pojišťovna ovšem může smlouvu o 
poskytování a úhradě hrazených služeb uzavřít pouze 
pro zdravotní služby, které je poskytovatel oprávněn 
poskytovat (§ 17 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb.). Proto 
v případě, že poskytovatel nebude plnit podmínky 
zavazující všechny poskytovatele zdravotních služeb a 
nebude mít oprávnění k poskytování zdravotních služeb, 
smlouva zaniká (v tomto smyslu viz vyhláška č. 618/2006 
Sb., kterou se vydávají rámcové smlouvy, příloha č. 4, čl. 
8). Úprava následků neplnění požadavků na minimální 
personální zabezpečení a na minimální technické a 
věcné vybavení zdravotnického zařízení je tedy již 
provedena a pravomoc v této věci je přiznána krajskému 
úřadu. Návrh zákona ve stejné věci přiznává arbitrární 
rozhodovací pravomoc („může…rozhodnout“) 
Ministerstvu zdravotnictví. Úpravy spolu kolidují a nebude 
je proto možné dohromady aplikovat. Navíc není z textu 
návrhu zřejmé, jak by mělo být vágně formulované 
ustanovení aplikováno, zda by měla zdravotní pojišťovna 
k vydání rozhodnutí o neexistenci povinnosti mít nadále 
uzavřenu smlouvu dávat ministerstvu podnět a čím se 
bude ministerstvo při rozhodování řídit. Vztah zdravotní 
pojišťovny a poskytovatele zdravotních služeb je v 
zásadě vztahem soukromoprávním o neexistenci 
povinnosti zdravotní pojišťovny by proto měl rozhodovat 
soud nikoli Ministerstvo zdravotnictví, které bude také 
vždy zakladatelem většiny VNZO, a proto ve věci nikdy 
nebude moci rozhodovat nestranně. 

nepovede ke změně, pozastavení nebo odejmutí oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb (viz § 24 odst. 5 zákona o 
zdravotních službách). I v těchto případech by však měla být 
možnost ukončit smluvní vztah s VNZO; ukončení smluvního 
vztahu se bude řídit zákonem o veřejném zdravotním 
pojištění.  
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Smlouvy budou uzavřeny na dobu neurčitou a zřejmě 
pouze § 52a odst. 3 stanovuje, kdy zdravotní pojišťovna 
nebude mít povinnost mít smlouvu s VNZO uzavřenu. 
Důvody pro které by mohlo Ministerstvo zdravotnictví 
rozhodnout o neexistenci povinnosti zdravotní pojišťovny 
jsou vymezeny velmi úzce a nepokrývají standardní 
důvody výpovědi (viz vyhláška č. 618/2006 Sb., kterou se 
vydávají rámcové smlouvy, příloha č. 4, čl. 9). Návrh 
zákona je proto v tomto směru v rozporu s § 17 odst. 2 
zákona č. 48/1997 Sb., který předpokládá možnost 
ukončení u smluv se všemi poskytovateli zdravotních 
služeb. Tím, že smlouvy upravuje fakticky jako 
nevypověditelné, odejme předkladatel zdravotním 
pojišťovnám nástroj, kterým by VNZO mohly přimět 
k dodržování právních povinností a k poskytování 
zdravotní péče ve sjednaném rozsahu a kvalitě, zároveň 
tím  VNZO vůči ostatním poskytovatelům zdravotních 
služeb zcela bezdůvodně zvýhodní.  
 

K § 59 odst. 4 
 
Navržené znění doporučujeme upravit takto:  
 
„(4) Akciová společnost nebo společnost s ručením 
omezeným, jejíž hlavní činností je poskytování lůžkové 
zdravotní péče a navazujících zdravotních služeb, může 
se souhlasem všech akcionářů nebo společníků změnit 
svou právní formu na neziskovou zdravotnickou 
organizaci. Svou právní formu na neziskovou 
zdravotnickou organizaci může změnit i obecně 
prospěšná společnost, jejíž hlavní činností je 
poskytování lůžkové zdravotní péče a navazujících 
zdravotních služeb.“ 
 
Odůvodnění  
Z možnosti změny právní formy na neziskovou 

 
Neakceptováno - ROZPOR 
 
Přeměnu o.p.s. nelze upravit v rámci zákona o přeměnách 
obchodních společností a družstev.  
 
Návrh na umožnění změny právní formy též akciové 
společnosti nebo společnosti s ručením omezeným s více 
akcionáři nebo společníky je v rozporu se záměrem MZ, aby 
zakladatelem VNZO byla pouze jedna osoba.  
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zdravotnickou organizaci by byly vyloučeny nemocnice 
založené obchodními společnostmi s více akcionáři nebo 
společníky, například nemocnice, kde spoluvlastníky je 
město a zaměstnanci. Podstata a smysl původního 
ustanovení navrženou úpravou zůstávají nezměněny.  
Také obecně prospěšné společnosti by byly vyloučeny 
z přechodu na neziskovou zdravotnickou organizaci.  
 

K příloze č. 1  
 
Z návrhu zákona není patrné, jaký je věcný důvod toho, 
že předkladatel dělí VNZO do pěti typů. Do podmínek 
uvedených u jednotlivých typů některé VNZO nezapadají 
např. Ústav pro matku a dítě, Ústav hematologie a krevní 
transfuze, Centrum kardiovaskulární a transplantační 
chirurgie nebo Revmatologický ústav. Žádáme proto 
předkladatele, aby rozdělení VNZO do jednotlivých typů a 
důvod jeho provedení v důvodové zprávě řádně popsal.  
 

 
Akceptováno jinak 
 
Ustanovení vypuštěno. 
 

K příloze č. 1 
 
Navrhujeme nemocnice uvedené pod typy 1. a 2. sloučit 
do jednoho typu, následující typy označit jako typ 2. a 3. 
a vložit nový typ 4., který by byl charakterizován 
poskytováním lůžkové péče v méně než ve 4 základních 
oborech, případně následnou a dlouhodobou lůžkovou 
péčí, a návaznou ambulantní péčí.  
 
Odůvodnění  
Vymezení jednotlivých typů neziskových zdravotnických 
organizací neodpovídá současné struktuře nemocnic. 
Organizace 1. a 2. typu se s výjimkou Psychiatrických 
nemocnic překrývají. Naopak chybí typ nemocnice 
s méně než 4 základními lůžkovými obory, návaznou 
ambulantní péčí a komplementem, což je typické 
zejména pro městské nemocnice.  

 
Akceptováno jinak 
 
Ustanovení vypuštěno. 
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Zcela vyloučeny jsou nemocnice bez oborů gynekologie, 
porodnictví a dětského lékařství, a to zejména v těch 
nemocnicích, kde byly nedávno centrálně zrušeny.  
Z neziskových zdravotnických organizací jsou dále 
vyloučeny všechny nemocnice, které nemají za účel 
specializační a celoživotní vzdělávání zdravotnických 
pracovníků, tedy opět především městské nemocnice.  
Naopak z organizací 5. typu jsou vyloučena zařízení sice 
s převažující dlouhodobou lůžkovou péčí, ale také 
s oborem interní, případně dalším.  
Tímto způsobem by z hlediska přechodu na neziskovou 
zdravotnickou organizaci byly diskriminovány desítky 
nemocnic.  
Již nyní uplatňované námitce, že zákonem budou některé 
nemocnice zvýhodněny a jiné diskriminovány, která může 
být uplatněna i u Ústavního soudu, se lze vyhnout jen 
umožněním přístupu k právní formě neziskové 
zdravotnické organizace všem nemocnicím, které o to 
budou mít zájem.  
 

K příloze č. 1 
 
Nezávisle na uplatnění předchozí připomínky navrhujeme 
u neziskové zdravotnické organizace 2. typu vypustit 
v písm. b) slova „péče intenzivní a standardní“ a 
ponechat pouze obecnější výraz „akutní“.  
 
Odůvodnění  
Věcná náplň pojmu „akutní intenzivní péče“ není pro obor 
psychiatrie definovaná. Nelze použít obecnou definici ze 
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, (§9 
odst. 2 písm. a), protože psychiatrie se nezabývá stavy 
náhlého selhání nebo ohrožení základních životních 
funkcí, což je v prvé řadě krevní oběh a dýchání.  
 

 
Akceptováno jinak 
 
Ustanovení vypuštěno. 
 

K příloze č. 1  
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Navrhujeme, aby byla VNZO 5. typu definována takto: 
Poskytuje zejména následnou, dlouhodobou nebo 
paliativní lůžkovou péči, včetně navazujících služeb ve 
svém rozsahu a případně i návaznou péči ambulantní, a 
to i pro území více krajů, případně pro území celého 
státu. 
 
Odůvodnění 
Tento návrh vychází z terminologie zák.372/2011, a to § 
9, lůžková péče. Text je pouze rozšířen o pojem paliativní 
péče, dle §5, která se vyvinula jako nutná součást formy 
lůžkové zdravotní péče ve skupině péče neakutní, která 
ovšem není v současnosti zcela přesně definována.  
 

Neakceptováno - ROZPOR 
 
Ustanovení vypuštěno. 
 

K příloze č. 2 
 
 
Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, používá 
v § 24 písm. c) pojem "IČO", navrhujeme tento pojem 
používat i v příloze k zákonu.  
 
Dále upozorňujeme na nutnost překontrolovat adresy 
nemocnic, např. FNKV má číslo popisné 1150, v příloze 
je však uvedeno její číslo orientační, tj. 50.  
 

 
Akceptováno 
 
 
 

  

 
Připomínky podstatné povahy Vypořádání 

Nejvyšší kontrolní 
úřad 

K § 5  
 
Doporučujeme v ustanovení tohoto paragrafu uvést, že 
řízení o vydání souhlasu je řízením, v němž se postupuje 
podle správního řádu.  
 

Akceptováno částečně 
 
 
Na řízení o vydání souhlasu se vztahuje správní řád včetně 
opravných prostředků; použití správního řádu vyplývá z § 1 
správního řádu. Odkaz na správní řád se neuvádí.  
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V  odst. 4 doporučujeme druhou větu vypustit. 
Připomínáme, že důvody pro vyloučení soudního 
přezkumu u řízení o vydání souhlasu nejsou v Důvodové 
zprávě uvedeny. 
 

Úprava vylučující soudní přezkum byla vypuštěna.  
 
 

Nad rámec návrhu 
 
Návrh doporučujeme doplnit o další část nazvanou 
„Změna zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu“ v tomto 
znění „V § 3a odst. 1 písm. a) zákona č. 166/1993 Sb., o 
Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. xx/2016 
Sb., se za bod 11. doplňuje nový bod 12., který zní: „12. 
neziskovou zdravotnickou organizaci založenou státem, 
územním samosprávným celkem nebo dobrovolným 
svazkem obcí“. 
 
V Poslanecké sněmovně PČR je v současné době 
projednáván vládní návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony 
(sněmovní tisk č. 610), na jehož základě má NKÚ 
kontrolovat hospodaření s veřejnými prostředky a s 
prostředky poskytnutými z veřejných rozpočtů 
a s majetkem právnických osob s majetkovou účastí státu 
nebo územního samosprávného celku. Veřejnými 
prostředky se pro účely tohoto zákona rozumí mj. i 
majetek jiné právnické osoby, jde-li např. o zdravotní 
pojišťovnu, veřejnou výzkumnou instituci, veřejnou 
vysokou školu či školskou právnickou osobu zřízenou 
státem, územním samosprávným celkem nebo 
dobrovolným svazkem obcí. Domníváme se, že do této 
kategorie by měly zcela nepochybně spadat i 
neziskové zdravotnické organizace podle 
navrhovaného zákona, pokud je jejich zakladatelem 
stát, územní samosprávné celky a ev. i dobrovolné 
svazky obcí. Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu ve 

 
Neakceptováno 
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znění podle jeho současně projednávané novely proto 
doporučujeme v uvedeném smyslu doplnit. 
 

  

  

Kancelář prezidenta 
republiky 

K § 18 odst. 3 
 
Odstavec 3 vypustit a v zájmu plynulosti a pružnosti 
rozhodování i o věcech uvedených dosud v odstavci 3 
vycházet z toho, že i v těchto případech postačí obecné 
kritérium většiny při hlasování, uvedené v odstavci 2. 
 

 
Neakceptováno 
 
 

K § 37 odst. 3 ve vazbě na § 43 odst. 4 písm. c) 
 
V zájmu zjednodušení celkového procesu negociací 
stanovit počet členů akademické rady jmenovaných a 
odvolávaných ředitelem a jmenovaných a odvolávaných 
děkanem lékařské fakulty pevně přímo zákonem. 
 

Neakceptováno  
 
Úprava byla dohodnuta s vysokými školami. 

   

  

Česká lékařská 
komora  

K § 3 písm. i) a ustanovení § 7 odst. 2 písm. c) 
 
ČLK navrhuje odstranění možnosti zřízení neziskových 
zdravotnických organizací (dále jen „VNZO“) na dobu 
určitou, neboť takový postup odporuje povaze tohoto 
institutu jako trvalého statutu právnické osoby, je 
nekoncepční a návrh nadto vůbec neřeší, do jakého 
režimu by VNZO přešla po uplynutí doby, na níž byla 
zřízena.  
 

Akceptováno 
 
 

K § 5 odst. 4 
 

Akceptováno částečně 
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ČLK navrhuje koncipovat souhlas Ministerstva 
zdravotnictví jako nárokový, a to tehdy, pokud žadatel 
splní stanovená kritéria. Současně by měla být dána 
možnost proti rozhodnutí o souhlasu soudně brojit. 
Hlavním účelem změn je snaha omezit Ministerstvo 
zdravotnictví, které samo zřizuje řadu VNZO (jež budou v 
konkurenčním postavení k jiným poskytovatelům 
zdravotních služeb), v tom, aby zcela libovolně a bez 
jakékoliv kontroly rozhodovalo, komu bude umožněno do 
sítě VNZO vstoupit, a mimo jiné tak i získat nárok na 
smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Navrhuje se též 
časový limit pro vydání rozhodnutí o souhlasu. 
 
§ 5 odst. 4  

(4) Na vydání souhlasu není právní nárok. 
Rozhodnutí o žádosti o vydání souhlasu nelze 
přezkoumat soudem. Pokud žadatel splní předpoklady 
pro vydání souhlasu, je Ministerstvo zdravotnictví 
povinno tento souhlas vydat bez zbytečného 
odkladu. Ministerstvo zdravotnictví je povinno vydat 
rozhodnutí o souhlasu nejpozději ve lhůtě do třiceti 
dnů od obdržení žádosti dle odstavce 1. Rozhodnutí 
o souhlasu je přezkoumatelné soudem, a to včetně 
stanovení oborů zdravotní péče, pro které budou 
zdravotní pojišťovny povinny uzavřít s neziskovou 
zdravotnickou organizací smlouvu o poskytování a 
úhradě zdravotních služeb.  

 

Doporučuje se ponechat úpravu vyloučení právního nároku na 
souhlas se zápisem do obchodního rejstříku.  
 
V praxi může vzniknout požadavek na zajištění dostupnosti 
zdravotních služeb, který se však bude vztahovat pouze 
k některým oborům v rámci typu VNZO. V takovém případě by 
vznik VNZO nebyl účelný.  
V jiných případech bude vhodnější zajistit zdravotní služby 
prostřednictvím již existujícího poskytovatele zdravotních 
služeb. 
 
Úprava vylučující soudní přezkum byla vypuštěna.  
 

K § 17 
 
ČLK navrhuje změnit obsazení správní rady VNZO tak, 
aby lépe odpovídalo veřejnému charakteru těchto 
poskytovatelů zdravotních služeb, když dle ČLK by 
správní radu VNZO měli tvořit i zástupci zaměstnanců, 
profesních organizací a obcí, na jejichž území je VNZO 

 
Neakceptováno 
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provozována, a to i z hlediska lepší a transparentnější 
kontroly jejího řízení.  
 

§ 17 

Jmenování členů správní rady 

       (1)Správní rada má nejméně 3 členy, které jmenuje a 
odvolává zakladatel, není-li dále stanoveno jinak. Funkční 
období člena správní rady je 5 let. 

       (2)Správní rada neziskové zdravotnické organizace, 
jejímž zakladatelem je stát, má 5 členů, z nichž 2 členy 
jmenuje a odvolává zakladatel, jeden člen je volen a 
odvoláván zaměstnanci neziskové zdravotnické 
organizace, jeden člen je volen a odvoláván obcí, v 
jejímž obvodu se nachází sídlo neziskové 
zdravotnické organizace, a jeden příslušnou profesní 
komorou zdravotnických pracovníků zřízenou 
zákonem. 

       (3)Správní rada univerzitní nemocnice má 7 9 členů, 
z nichž pět je voleno a odvoláváno dle předchozího 
odstavce, jeden člen je volen a odvoláván zaměstnanci 
univerzitní nemocnice a dva tři členové jsou jmenováni a 
odvoláváni na návrh vysoké školy, pokud univerzitní 
nemocnice a vysoká škola uzavřely smlouvu o spolupráci 
podle § 43. Návrh vysoké školy je pro zakladatele 
závazný.  

       (4)Právo volit člena správní rady mají pouze 
zaměstnanci, kteří jsou k neziskové zdravotnické 
organizaci v pracovním poměru a jejichž pracovní poměr 
trvá ke dni volby alespoň 6 měsíců. Zvolen může být 
pouze zaměstnanec, který je v době volby v pracovním 
poměru k neziskové zdravotnické organizaci a jehož 
pracovní poměr trvá ke dni volby alespoň 6 měsíců. K 
platnosti volby nebo odvolání člena správní rady se 
vyžaduje, aby hlasování bylo tajné a aby se voleb 
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zúčastnila alespoň polovina oprávněných voličů nebo 
zvolených volitelů. Zvolen je ten zaměstnanec, který 
získá většinu hlasů; to platí obdobně i pro jeho odvolání. 
Volbu člena správní rady voleného zaměstnanci 
organizuje nezisková zdravotnická organizace tak, aby se 
ji mohl účastnit co nejvyšší počet voličů. Návrh na volbu 
nebo odvolání člena správní rady je oprávněn podat 
ředitel, odborová organizace nebo rada zaměstnanců, 
která v neziskové zdravotnické organizaci působí, nebo 
společně alespoň 10 % zaměstnanců, kteří splňují 
podmínky podle věty první. Podrobnosti o organizaci 
voleb stanoví nezisková zdravotnická organizace ve 
volebním řádu, který přijme po dohodě s příslušnou 
odborovou organizací.  

 

K § 31 
 
ČLK navrhuje vyloučit možnost VNZO zřizovat dceřiné 
obchodní korporace, neboť toto je v rozporu s povahou 
VNZO jako neziskové (nepodnikatelské) právnické osoby.  

§ 31 

       (1)Nezisková zdravotnická organizace může založit 
nebo zřídit jinou právnickou osobu nebo se takového 
založení nebo zřízení účastnit nebo se sdružit s jinou 
osobou za účelem společné činnosti nebo věci pouze 
s předchozím písemným souhlasem zakladatele, a to 
pouze tehdy, pokud tato právnická osoba nebude 
obchodní korporací.  

       (2)Nezisková zdravotnická organizace může provést 
peněžitý nebo nepeněžitý vklad do jiné právnické osoby 
nebo jinak nabýt majetkovou účast v jiné právnické osobě 
pouze s předchozím písemným souhlasem zakladatele, a 
to pouze tehdy, pokud tato právnická osoba nebude 

 
Akceptováno jinak 
 
Viz nové znění § 32 
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obchodní korporací.  

 

K § 34 odst. 2 písm. m) 
 
ČLK navrhuje řádově snížit hranice plnění, které zakládá 
povinnost uvést smlouvy uzavírané v VNZO v účetní 
závěrce, jež se následně zveřejňuje. Tento návrh zajistí 
lepší veřejnou kontrolu VNZO:  
 
„m) přehled o uzavřených smlouvách, jejichž předmětem 
je plnění přesahující 30 1 000 000 Kč, s uvedením 
druhých smluvních stran a hodnot plnění a“. 

 
Akceptováno jinak 
 
VNZO bude povinným subjektem podle zákona o registru 
smluv 
 

K § 46 odst. 1 
 
ČLK navrhuje rozšířit povinnosti VNZO tak, aby byly 
vyváženy výhody, které oproti jiným poskytovatelům tato 
forma poskytování zdravotních služeb zahrnuje (tj. 
především nárok na zařazení do sítě smluvních 
poskytovatelů).  

§ 46  

       (1)Nezisková zdravotnická organizace má vedle 
povinností stanovených poskytovateli zdravotních služeb 
jinými právními předpisy povinnost   

a)poskytovat lůžkovou zdravotní péči a další navazující 
zdravotní služby v oborech uvedených v souhlasu 
k zápisu neziskové zdravotnické organizace do 
obchodního rejstříku nebo v případě neziskové 
zdravotnické organizace vzniklé změnou právní formy 
státní příspěvkové organizace podle § 50 v oborech 
uvedených v zakladatelské listině a,  

b)poskytovat pohotovostní služby v oborech zdravotní 
péče podle písmene a), a to v rozsahu stanoveném 

 
Neakceptováno 
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v souhlasu k zápisu neziskové zdravotnické 
organizace do obchodního rejstříku nebo v případě 
neziskové zdravotnické organizace vzniklé změnou 
právní formy státní příspěvkové organizace podle § 
50 v oborech uvedených v zakladatelské listině 

c)poskytnout zdravotní péči státním občanům 
členských států Evropské unie,  

d)poskytnout neodkladnou zdravotní péči jiným cizím 
státním občanům, osobám bez státního občanství, 
osobám, u nichž nelze zjistit příslušnost ke zdravotní 
pojišťovně; pokud tato péče není uhrazena jinak, 
uhradí ji Ministerstvo zdravotnictví ze státního 
rozpočtu,  

e) podílet se v rozsahu stanoveném rozhodnutím 
Ministerstva zdravotnictví na zajišťování 
pohotovostní lékařské, lékárenské a stomatologické 
péče, případně záchranné služby,  

f) podílet se v rozsahu stanoveném krajem na 
zajišťování výkonů, lékařských prohlídek a 
protiepidemických opatření nařízených orgánem 
ochrany veřejného zdraví,  

g)podílet se v rozsahu stanoveném krajem nebo 
Ministerstvem zdravotnictví na poskytování zdravotní 
péče při hromadných neštěstích, otravách a 
přírodních katastrofách,  

h)podílet se v rozsahu stanoveném krajem nebo 
Ministerstvem zdravotnictví na zajišťování prohlídek 
zemřelých a dopravy zemřelých k pitvě a zpět,  

i)udržovat kapacity izolačních lůžek. 

 

 
K písmenům c) a d) 
Tyto povinnosti již vyplývají z písmene a) a dále například 
z § 48 odst. 1 písm. c) nebo § 48 odst. 3 zákona 
o zdravotních službách. 
 
Požadavek na úpravu úhrady zdravotní péče podle písmene 
d) je nad rámec návrhu zákona.  
 
 
K písmenům e) až i)  
Jedná se o činnosti, k jejichž zajištění jsou poskytovatelé 
zdravotních služeb povinni podle jiných právních předpisů.  
 
Jedná se například o povinnosti podle § 45 odst. 2 písm. j) a l) 
a § 47 odst. 1 písm. d) zákona o zdravotních službách a dále 
podle zákona o zdravotnické záchranné službě, právních 
předpisů upravujících ochranu veřejného zdraví nebo 
právních předpisů upravujících krizové řízení.  
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K § 49 odst. 7 
 
ČLK navrhuje zakotvit, aby ten, kdo je zakladatelem 
VNZO, současně nebyl tím, kdo zároveň provádí řízení o 
správních deliktech této VNZO:  
 

       (7)Správní delikt podle odstavce 1 a 2, kterého se 
dopustí nezisková zdravotnická organizace, jejímž 
zakladatelem je Ministerstvo zdravotnictví nebo jím 
ovládaná osoba, projednává krajský úřad v přenesené 
působnosti. Správní delikt podle odstavce 1 a 2, 
kterého se dopustí nezisková zdravotnická 
organizace, jejímž zakladatelem je územní 
samosprávný celek nebo jím ovládaná osoba, 
projednává Ministerstvo zdravotnictví. 

 

Neakceptováno 
 
Věcná příslušnost správních orgánů k projednávání správních 
deliktů VNZO byla stanovena obdobně, jak je tomu v případě 
projednávání správních deliktů poskytovatelů zdravotních 
služeb podle zákona o zdravotních službách.   
 
 
 

K § 58 bodům 2 až 5  
 
ČLK navrhuje odstranit navrhovaný institut smluvního 
platu, který se v praxi již jednou neosvědčil a lze reálně 
předpokládat, že jeho aplikace by mohla být zneužívána 
k obcházení limitů přesčasové práce ve zdravotnictví.  
 
2. V § 122 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, 

který zní:  
       „(2) Se zaměstnancem zařazeným do třinácté a 
vyšší platové třídy u poskytovatele zdravotních 
služeb může zaměstnavatel sjednat plat pevnou 
měsíční částkou, ve které budou zohledněna 
všechna hlediska, podle nichž jsou stanoveny 
jednotlivé složky platu podle tohoto zákona, na 
které by jinak zaměstnanci vzniklo právo, nebo 
které by mu mohl zaměstnavatel poskytnout (dále 
jen „smluvní plat“).Vedle smluvního platu 
zaměstnanci nepřísluší žádné složky platu. 

 
Neakceptováno 
 
Smluvní plat nijak nesouvisí s právní regulací pracovní doby, 
ta zůstává nedotčena. 
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Poskytování odměny a cílové odměny (§ 134 a 
134a) není dotčeno. Smlouva o smluvním platu 
musí být uzavřena písemně; pro obsah smlouvy se 
použije přiměřeně § 136.“.  
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.  

3. V § 122 odst. 3 se za slova „určuje plat“ vkládají slova „ 
nebo s ním sjednává smluvní plat u poskytovatelů 
zdravotních služeb“. 

4. V § 136 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „; 
tuto povinnost nemá zaměstnavatel vůči 
zaměstnanci, se kterým sjednal smluvní plat“.  

5. V § 136 odst. 3 a § 349 odst. 3 se slova „§ 122 odst. 2“ 
nahrazují slovy „§ 122 odst. 3“.  

 

  

Česká lékárnická 
komora 

K § 3  
 
Z § 3 písm. b) plyne, že neziskovou zdravotnickou 
organizaci (VNZO) může kromě státu nebo územního 
samosprávného celku založit také jakákoliv právnická 
nebo fyzická osoba. ČLnK chápe důvody, pro které např. 
fakultní nemocnice potřebují jinou než současnou právní 
úpravu. Poukazuje ale na to, že poskytování zdravotních 
služeb je podnikatelskou činností. Existence VNZO 
s výhodami, které tento status bude přinášet (částečné 
osvobození od daně z příjmů, právo na uzavření smlouvy 
se zdravotní pojišťovnou, zákaz použití zisku mimo 
VNZO, a tedy snížená motivace jej dosahovat), bude 
v podnikatelském prostředí prvkem znevýhodňujícím 
ostatní poskytovatele. ČLnK proto u všech budoucích 
VNZO, a u založených soukromými subjekty zvláště, sdílí 
obavy vyjádřené v mezidobí řadou subjektů a institucí 
z narušení hospodářské soutěže působením VNZO, které 
mohou těžit ze svého zvýhodněného postavení. 
 

 
Nejedná se o legislativní připomínku 
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K § 5 
 
Podle § 5 odst. 3 má Ministerstvo zdravotnictví vydávat 
souhlas k zápisu VNZO do obchodního rejstříku, přičemž 
má vycházet z potřeb zajištění místní a časové 
dostupnosti. Tato připomínka navazuje na připomínku ad 
1. Souhlas MZd by mohl být určitou zábranou vzniku 
většího počtu VNZO, ale podmínky pro vydání souhlasu 
jsou upraveny velmi spoře. Místní a časová dostupnost 
jako jediná kritéria k vydání souhlasu se navíc jeví jako 
vhodná spíše pro zajištění dostatečné péče, o niž se mají 
postarat zdravotní pojišťovny. U VNZO by bylo lze 
očekávat spíše uspokojení potřeb vysoce specializované 
péče a vzdělávání, u nichž není místní a časová 
dostupnost tím nejvýznamnějším parametrem. Pak ale 
zůstává nejasné, na základě čeho má vlastně MZd 
souhlas vydat. To, spolu nepřezkoumatelností rozhodnutí 
MZd a absencí právního nároku na vydání souhlasu, 
vytváří silný korupční potenciál rozhodování o vydání 
souhlasu. 
 

Akceptováno částečně 
 
Doporučuje se ponechat vyloučení právního nároku na 
souhlas se zápisem do obchodního rejstříku.  
 
V praxi může vzniknout požadavek na zajištění dostupnosti 
zdravotních služeb, který se však bude vztahovat pouze 
k některým oborům v rámci typu VNZO. V takovém případě by 
vznik VNZO nebyl účelný.  
V jiných případech bude vhodnější zajistit zdravotní služby 
prostřednictvím již existujícího poskytovatele zdravotních 
služeb.    
 
Úprava vylučující soudní přezkum byla vypuštěna 
 
 

K § 39 
 
V § 39 odst. 2 navrhujeme, aby bylo výslovně uvedeno, 
že farmaceut, který může být přednostou univerzitní 
lékárny, musí mít specializovanou způsobilost v oboru 
nemocniční lékárenství. 
 

Neakceptováno 
 
Podmínky pro výkon činností při vedení lékárny, včetně 
požadavku na specializovanou způsobilost farmaceuta, budou 
stanoveny zákonem č. 95/2004 Sb. Úprava těchto podmínek 
je obsažena v návrhu novely zákona, která již byla předložena 
vládě.   
 

K § 43 odst. 6  
 
Navrhujeme tuto úpravu znění: 
 
„(6) Je-li předmětem spolupráce univerzitní nemocnice 
a vysoké školy výuka studijního programu v oblasti 
farmacie a uskutečňování výzkumné a vývojové činnosti 

 
Akceptováno 
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v této oblasti, i když a je-li výuka studentů farmaceutické 
fakulty není uskutečňována ve stejné obci, ve které je 
zdravotnické zařízení univerzitní nemocnice, v němž 
bude uskutečňována výuka studentů farmaceutické 
fakulty, obsahuje smlouva o spolupráci též určenou 
farmaceutickou fakultu, výuka jejíž studentů bude 
uskutečňována v univerzitní nemocnici, a úpravu 
postavení určené farmaceutické fakulty a jejího děkana 
vůči univerzitní nemocnici a orgánům univerzitní 
nemocnice.“. 
 
Odůvodnění 
Praktická výuka studentů farmacie vzhledem k existenci 
fakult jen v Hradci Králové a v Brně běžně probíhá ve 
fakultních nemocnicích v jiných městech. Vzhledem 
k počtu studentů ani není možné, aby jejich výuku zajistily 
jen nemocnice v sídlech fakult. Navrhované doplnění 
umožní, aby výuka i v jiných městech mohla probíhat 
v univerzitních lékárnách, neboť bez tohoto doplnění, by 
lékárny v univerzitních nemocnicích mimo Hradec 
Králové nemohly být lékárnami univerzitními. Dokonce 
ani v Brně ne, protože podle přílohy č. 3 brněnské fakultní 
nemocnice uzavírají smlouvu o spolupráci s Masarykovou 
univerzitou.  
 

K § 44 odst. 1  
 
Navrhujeme doplnění nové druhé věty: 
 
„Za účelem zajištění spolupráce univerzitní nemocnice a 
vysoké školy při výuce studijního programu v oblasti 
farmacie a uskutečňování výzkumné a vývojové činnosti 
v této oblasti může mít univerzitní nemocnice uzavřenu 
smlouvu o spolupráci s více vysokými školami.“. 
 
Odůvodnění 

 
Akceptováno 
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Tato připomínka navazuje na předchozí. Má-li být možné, 
aby univerzitní lékárny existovaly i ve fakultních 
nemocnicích, které budou mít ze zákona uzavřenu 
smlouvu o spolupráci s jinou univerzitou, než univerzitou 
s farmaceutickou fakultou (Brno), pak musí být 
prolomena zásada jedné smlouvy o spolupráci uzavřené 
univerzitou. Poslední věta ustanovení situaci neřeší, 
protože uzavření jiné smlouvy neumožní vznik univerzitní 
lékárny. 
 

K § 49  
 
Postrádáme správní delikt VNZO spočívající ve výkonu 
doplňkové činnosti v rozporu se zákonem.  
 

Neakceptováno 
 
Upravit správní delikt, který by postihoval uvedené jednání, 
není účelné, a to zejména pro problematičnost jeho 
prokazování.      
  

K § 49 odst. 2  
 
Popsaná skutková podstata deliktu chrání označení 
„univerzitní nemocnice“ a další jen před zneužitím ze 
strany poskytovatelů zdravotních služeb. Označení ale 
může být zneužito i subjekty, které nejsou poskytovateli 
zdravotních služeb. Proto navrhujeme, aby byl tento 
správní delikt rozšířen na všechny osoby. 
 

 
Neakceptováno  
 
V případě jiných osob než poskytovatelů zdravotních služeb je 
stupeň nebezpečnosti takového jednání velice nízký.  
 

K § 52  
 
Navrhujeme doplnit na konec textu tuto větu: 
 
„Smluvní strany jsou povinny smlouvy uzavřené přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona uvést do souladu s 
tímto zákonem do 6 měsíců ode dne účinnosti tohoto 
zákona.“. 
 
Odůvodnění 
Bez této věty by ustanovení § 52 umožnilo zakonzervovat 

Akceptováno 
 
Navrhuje se doplnit odstavec 2 v tomto znění:   
  
(2)Smlouvu podle odstavce 1 uvedou smluvní strany do 
souladu s tímto zákonem nejpozději do 6 měsíců ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona.  
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smlouvy v podobě, která nebude odpovídat znění 
zákona. 
 

  

  

Hospodářská 
komora ČR 

Obecné připomínky  

Hospodářská komora České republiky upozorňuje, že 
předkládaný materiál neodpovídá konkrétními argumenty 
na otázku, jaké je opodstatnění nového typu organizace. 
Neříká, proč nestačí současné organizace příspěvkové. 
Tvrzení, že se jedná o specifický druh činnosti, zde 
neobstojí, protože pak by musel být zvláštní zákon pro 
jakoukoliv činnost příspěvkových organizací. Uvedené 
zásadní nedostatky současné úpravy lze řešit v rámci 
stávající právní úpravy. Jediný smysl separátní úpravy lze 
spatřovat v ustanovení univerzitních nemocnic jako 
zařízení zvláštního druhu, kde určitá odlišná úprava je 
vzhledem k propojení s univerzitami na místě.  

Předložený materiál zakonzervuje současný stav 
nadbytečného počtu nemocnic ve velkých centrech, 
zejména v Praze.  

V důvodové zprávě bod 2. „Cíle návrhu zákona“ je 
uvedeno, že důvodem vypracování návrhu je programové 
prohlášení vlády, přičemž návrh má umožnit 
transparentnější a efektivnější řízení. Nikde z návrhu 
předloženého materiálu nevyplývá, co konkrétně zajistí 
toto efektivnější a transparentnější řízení, která ustanoví 
a o co (nebo o kolik) bude řízení efektivnější a 
transparentnější oproti současným formám 
zdravotnických organizací. 

V důvodové zprávě bod 3.1. „Dopady na státní rozpočet a 
ostatní veřejné rozpočty“ předkladatel opomněl uvést 
negativní vliv ručení za závazky neziskových 

 
Nejedná se o legislativní připomínky. 
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zdravotnických organizací. Kromě toho, jak je v materiálu 
uvedeno, jsou dopady na státní a veřejné rozpočty a 
rozpočty jednotlivých zdravotnických zařízení 
jednoznačně negativní, což je argumentem proti tomuto 
návrhu. Předkládaný materiál lze označit za morální 
hazard, neboť takto postavený materiál ve skutečnosti 
nenutí zdravotnická zařízení ve formě neziskových 
zdravotnických organizací hospodařit efektivně a 
zřizovatel za jejich závazky dokonce ručí.   

Tvrzení v důvodové zprávě v bodě 3.2 „Dopady na 
podnikatelské subjekty“ není pravdivé. Předložený 
materiál deformuje prostředí trhu zdravotních služeb a 
soukromé poskytovatele odsouvá do pozice podřadných 
subjektů, které mají nižší práva, než neziskové 
zdravotnické organizace. Ve svých ustanoveních materiál 
uděluje hospodářská privilegia neziskovým 
zdravotnickým organizacím, což ve svém důsledku 
zhoršuje postavení ostatních soutěžitelů na 
zdravotnickém trhu.  

V důvodové zprávě bod 3.4 „Sociální dopady“ 
navrhovatel zákona tvrdí, že úprava bude mít pozitivní 
dopady na dostupnost a kvalitu zdravotní péče, nicméně 
toto tvrzení je prázdné a ničím nedoložené, tudíž 
v návrhu zákona nadbytečné. Lze totiž předpokládat i 
opak zejména proto, že diskriminování poskytovatelé 
z trhu mohou postupně zmizet a tedy se sníží dostupnost 
zdravotních služeb.  

„Zhodnocení korupčních rizik“ v důvodové zprávě je 
nedostatečné, protože úprava otevírá možnost další 
skryté korupce formou přidělování míst ve správních 
radách neziskových zdravotnických organizacích. Tím se 
zvyšuje riziko korupce při veřejných zakázkách, které je 
vždy vyšší, než u zakázek v sektoru soukromém. 

Z výše uvedených důvodů zásadně nesouhlasíme 
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s předkládaným materiálem.  
 

K § 1 odst. 3 

Navrhujeme dotčené ustanovení vypustit. 

Odůvodnění 

Stanovení vybraných neziskových zdravotnických 
organizací jako podniků poskytujících služby obecného 
hospodářského zájmu porušuje Sdělení Komise 2012/C 
8/03 v bodě 2.6. Dodržování pravidel v oblasti veřejných 
zakázek, konkrétně požadavky na transparentnost, rovné 
zacházení a nediskriminaci.  

Subjekty nebyly vybrány v rámci řízení o zadávání 
veřejné zakázky umožňující vybrat zájemce schopného 
poskytovat tyto služby za nejmenších nákladů pro 
územně samosprávný celek ani na základě analýzy 
nákladů, jež by na výkon veřejné služby vynaložil 
průměrný, řádně řízený podnik disponující odpovídajícími 
technickými prostředky k plnění výkonu dané veřejné 
služby.  

Pověření konkrétních organizací poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu uvedené 
v předkládaném materiálu neobsahuje náležitosti 
stanovené v čl. 4 Rozhodnutí Komise 2012/21/EU.  
 

Akceptováno 
 

K § 6 odst. 1 písm. d) 

Navrhujeme dotčené ustanovení vypustit. 

Odůvodnění 

Ustanovení zakládá nerovný přístup k jednotlivým 
poskytovatelům zdravotní péče, kdy preferované 
neziskové zdravotnické organizace mají právo de facto 
automaticky získat smlouvy se zdravotními pojišťovnami. 
Tím bude pokřiveno tržní prostředí a může nastat 
postupné vytlačování soukromých poskytovatelů. 

Neakceptováno 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAEPBBJQR)



198 
 

Zvýhodňují se jedni soutěžitelé na trhu na úkor druhých.  
 

  

Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

K návrhu zákona obecně 
 
Samotný vznik zákona o VNZO ani v nejmenším 
nezaručuje transparentnější a efektivnější řízení 
zdravotnictví v ČR. Není jasné, čím navrhovaná právní 
úprava plánuje přispět ke zlepšení situace v českém 
zdravotnictví. Nelze jednoznačně tvrdit, že přijetí zákona 
bude mít pozitivní dopad na dostupnost a kvalitu 
zdravotních služeb. 
 
Prospěšná může být spíše v jednotlivostech, kvůli kterým 
ale není potřeba zavádět zcela nový „druh“ právnické 
osoby, současné právní normy jsou pro vznik a řízení 
zdravotnických zařízení dostatečné. 
 
Přestože se jedná o závažnou a komplexní problematiku, 
je návrh velmi stručný a mnohdy obecnými formulacemi 
působí až poněkud „legislativně naivně“.  
 
Na důvěryhodnosti návrhu nepřidává ani stručná 
důvodová zpráva, která se v obecné části uchyluje 
k častým generalizacím.  Spíše než argumenty, seriózní 
kalkulace a podložená data v ní nalézáme ve většině 
případů pouze proklamace a ničím nepodložená tvrzení.  
 
Zvláštní část důvodové zprávy, která by měla poctivě 
„odargumentovat“ paragraf po paragrafu, má přitom 
pouhých 6,5(!) stránky a to písmem „dvanáctkou“. 
 
Každá taková či podobná specifická právní norma bude 
do systému zanášet nerovnost mezi jednotlivými typy 
poskytovatelů zdravotních služeb (obdoba je i u 

 
Nejedná se o legislativní připomínku. 
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zdravotních pojišťoven (ZP), které jsou zřizovány podle 
specifických zákonů) a bude vznikat prostředí nerovných 
podmínek pro poskytování služeb ve zdravotnictví. Návrh 
zákona zavádí dvě kategorie poskytovatelů. Na jedné 
straně tzv. „neziskové“, které významně po všech 
stránkách zvýhodňuje, na druhé straně ty ostatní, jimž by 
se na základě pravidel nastavených tímto zákonem 
zhoršil přístup k financím i smlouvám, ačkoliv jejich 
pacienti rozhodně nejsou pacienty jiné kategorie a přístup 
ke zdravotní péči by měli mít stejný.  
 
Zákon jde zcela proti logice tvorby efektivní sítě 
poskytovatelů zdravotních služeb a narušuje funkci 
zdravotních pojišťoven v systému, které přitom za síť 
poskytovatelů nesou odpovědnost. Nejen, že jde o 
zakonzervování stávajícího stavu, ale půjde ještě o její 
nežádoucí rozšiřování. Povinnost zdravotních pojišťoven 
uzavřít s VNZO smlouvu na dobu neurčitou by 
znamenala prakticky neomezenou smluvní definitivu bez 
omezení, bez povinnosti absolvovat výběrové řízení. 
 
Tato definitiva je navíc „pojištěna“ ustanovením, které 
stanovuje, že jedině při opakovaném porušení povinností 
ze strany poskytovatele, a to v rozsahu poskytované 
péče nebo při nesplnění personálního nebo technického 
zabezpečení může (nemusí) MZ „dovolit“ ZP nemít s 
VNZO  smlouvu (to ještě neznamená automatickou 
možnost a schopnost zdravotní pojišťovny smlouvu 
vypovědět). Tato formulace může navíc vést k absurdním 
situacím - pokud  VNZO nemá např. po celý rok lékaře na 
ortopedii nebo potřebný RTG, tak zřejmě není možno 
smlouvu jakkoli vypovědět – neboť to není „opakovaně“. 
 
Návrh zákona hovoří o lůžkových zařízeních, tedy o 
nemocnicích (také v programovém prohlášení vlády byla 
formulace „zákon o veřejných neziskových nemocnicích), 
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ale cca 30% příjmů těchto poskytovatelů je z činností 
ambulantních nejrůznějších oborů. Návrh se tedy ve 
skutečnosti týká veškeré zdravotní péče poskytované 
v ČR.  
 
Zákon nemůže být platný od 1. 1. 2016 jak tvrdí 
důvodová zpráva. 
 
V důvodové zprávě není uveden ani minimální, ale ani 
maximální ekonomický dopad na ekonomickou stabilitu 
veřejného zdravotního pojištění  
 

K § 3 a 5   
 
Návrh nejasně popisuje určení věcné a územní 
působnosti vznikající VNZO, s tím souvisí i otázky 
možného poskytování zdravotních služeb mimo toto 
území. Chybí úprava procesu pro změnu území 
působnosti nebo odborností poskytovaných VNZO. Je 
nutné specifikovat, že založením VNZO nemůže dojít ke 
změně rozsahu poskytovaných zdravotních služeb oproti 
současnému stavu. 
 

Akceptováno částečně  
 
Ustanovení § 6 bylo doplněno o úpravu změny oborů 
zdravotní péče a území, pro které budou zdravotní služby 
poskytovány, uvedené v souhlasu k zápisu do obchodního 
rejstříku. O změně bude rozhodovat MZ na základě žádosti 
zakladatele VNZO. 
 
 

K § 5  
 
Je zásadním momentem návrhu (řízení o souhlasu MZ se 
zapsáním VNZO) a přitom je velmi vágní a v odst. 4, kde 
vylučuje soudní přezkum rozhodnutí, zřejmě 
protiústavní!  
V kombinaci s automatickým překlopením 
vyjmenovaných zařízení do režimu VNZO je značně 
narušen rovný přístup všech subjektů. 
 

 
Akceptováno částečně 
 
Na řízení o vydání souhlasu k zápisu VNZO do obchodního 
rejstříku se bude vztahovat správní řád včetně opravných 
prostředků.  
 
Úprava vylučující soudní přezkum rozhodnutí byla vypuštěna.  
 
 

K § 6  
 
Je nutné přesně specifikovat, z čeho budou vycházet 

 
Vysvětleno 
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obory zdravotní péče, které by měly být povinny ZP 
nasmlouvat, jedná se o současný rozsah? Nikde 
v zákoně není specifikováno.  
 

Určení rozsahu oborů bude předmětem správního řízení o 
souhlasu k zápisu VNZO do obchodního rejstříku. 
 

K § 8  
 
Je nutné jednoznačně stanovit, že k rozhodnutí o 
sloučení, splynutí a zejména rozdělení, musí být 
vyžadováno stanovisko ZP a stanovisko ZP musí být pro 
další rozhodování závazné. 
 

 
Akceptováno částečně  
K zápisu přeměny VNZO do obchodního rejstříku bude 
vyžadován souhlas MZ. Účastníky řízení o vydání souhlasu 
budou též zdravotní pojišťovny. 
 

K § 12 odst. 4  
 
Odstavec změnit, je nesmyslné převádět důkazní 
břemeno na člena orgánu, důkazní břemeno by vždy 
mělo být na orgánech, či osobě, které jednání člena 
orgánu zpochybňují.  
 

Neakceptováno  - ROZPOR 
 
Jedná se o obdobu právní úpravy vztahující se na členy 
orgánů obchodních korporací.  
Zda lze spravedlivě požadovat, aby člen orgánu nesl důkazní 
břemeno, posoudí soud.  
 
 

K § 18 odst. 4  
 
Změnit, že se jednání SR musí konat jednou měsíčně na 
alespoň jedenkrát kvartálně, jde o různé tipy zařízení a 
SR by neměl mít exekutivní, ale pouze kontrolní roli. 
 

Akceptováno  
 

K § 24 a 1  
 
Hospodaření a „podnikání“ – tzv. „doplňková činnost“-  již 
v současné době provozuje množství přímo řízených 
organizací přinejmenším sporná „centra individualizované 
péče“ apod., kde se, jednoduše řečeno, podniká na 
státním vybavení. Návrh tento stav uzákoňuje jako tzv. 
doplňkovou činnost, kterou lze provozovat k „účinnějšímu 
využití lidských zdrojů a majetku“. Není specifikováno, co 
lze za doplňkovou činnost považovat. 
 

Neakceptováno - ROZPOR 
 
Další specifikace podmínek, za nichž VNZO může vykonávat 
doplňkovou činnost, není nutná. Podmínky jsou stanoveny 
tak, aby doplňková činnost navazovala na hlavní činnosti 
VNZO a byla v souladu s požadavkem na hospodárné, 
efektivní a účelné využívání jejího majetku.  
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K § 30  
 
Vyjmutí FN a dalších přímo řízených organizací zpod 
zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky, 
může sice v určitých momentech přispět k větší pružnosti 
poskytovatele (úvěry, leasing atd.), nicméně návrh 
zároveň otevírá cestu k vyvádění majetku – do 10 mil. lze 
majetek VNZO „úplatně zcizit“ bez souhlasu zakladatele 
a do 5 mil dokonce i bez souhlasu správní rady.  
 

 
Neakceptováno - ROZPOR 
 
Připomínka neobsahuje konkrétní návrh na změnu finančních 
limitů pro nakládání s majetkem, kdy se vyžaduje předchozí 
souhlas správní rady nebo zakladatele.  

K § 47  
 
Návrh „přihrává“ práci soukromým subjektům 
provádějícím hodnocení kvality poskytovatelů, ale 
podstatné je, že na negativní výsledek takového 
hodnocení nenavazuje jakýkoli následek pro VNZO. 
 

Neakceptováno - ROZPOR 
 
Účelem hodnocení poskytovaných zdravotních služeb je 
posoudit podle hodnotících standardů organizační úroveň 
poskytování zdravotních služeb z hlediska jejich kvality a 
bezpečí. Hodnotící standardy kladou na činnost poskytovatele 
zdravotních služeb další požadavky, a to nad rámec 
požadavků stanovených právními předpisy.  
 
Výsledek hodnocení bude pro zakladatele, zdravotní 
pojišťovny i orgány VNZO jedním ze zdrojů informací o úrovni 
řízení poskytovaných zdravotních služeb. Tyto informace lze 
využít pro další zkvalitnění činnosti VNZO.  
 
I v případě negativního hodnocení musí poskytovatel 
zdravotních služeb splňovat minimální požadavky stanovené 
právními předpisy. 
 

K části třetí - § 54 
 
Vypustit část třetí – je nesmyslné, aby se změnou právní 
formy vznikal automatický nárok na smlouvu 
s pojišťovnami. Pokud zůstane zákon v tomto znění, 
znamená to vytváření dvou úrovní zdravotnických 
zařízení a to těch smluvně v podstatě nepostižitelných a 
těch ostatních. Tento postup je v rozporu s obecnými 

Neakceptováno - ROZPOR 
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principy financování zdravotních služeb v ČR.                         
 

 
Přijetí zákona o VNZO bude mít zcela jasný vliv 
z hlediska konkurenceschopnosti a nerovnoprávného 
postavení soutěžitelů na trhu, ale zejména mezi VNZO a 
poskytovateli lůžkové zdravotních služeb, kteří se VNZO 
nestanou. Za situace, kdy VNZO má nárok na uzavření 
smlouvy se ZP, kdežto ostatní poskytovatelé musí projít 
výběrovým řízením, při kterém ale nemají ještě zaručeno, 
že s nimi ZP uzavře smlouvu, je pravděpodobné, že 
může dojít k „odříznutí“ ostatních poskytovatelů, kteří se 
nestanou VNZO od smluv se ZP. 
 
Z hlediska ambulancí a laboratoří by přijetí tohoto zákona 
znamenalo nerovné postavení soutěžitelů, kdy VNZO 
provozující laboratoře a ambulance by vzniklo právo na 
uzavření smlouvy se ZP jen proto, že se jedná o VNZO. 
Návrh zákona nestanovuje, že by VNZO mělo právo na 
uzavření smlouvy jen v oblasti lůžkové péče, ale právo na 
uzavření smlouvy obecně. Např. pokud by se do 
výběrového řízení přihlásila i VNZO, která by ambulance 
provozovala jako svou doplňkovou činnost, musela by s 
ní ZP smlouvu uzavřít, v takovém případě pak vzniká 
otázka, zda by ZP měla zájem uzavřít smlouvu i s jiným 
poskytovatelem, u kterého by podepsání smlouvy bylo 
doporučeno, když by ZP musela uzavřít smlouvu 
s VNZO.  
 
Z celkového pohledu návrh zákona o VNZO zavádí 
nerovnost mezi poskytovateli zdravotních služeb obecně, 
když VNZO jsou osvobozena od placení daně z příjmu a 
daně z nabytí nemovitých věcí, v případě nabytí nemovité 
věci z majetku členského státu EU, územního správního 
celku nebo jiné VNZO téhož zakladatele. Zavádí se i 
nerovnost mezi poskytovateli v případě, kdy VNZO bude 

 
Vysvětleno 
 
Povinnost zdravotních pojišťoven uzavřít s VNZO smlouvu o 
poskytování a úhradě zdravotních služeb se bude vztahovat 
pouze na obory zdravotní péče poskytované v rámci hlavní 
činnosti VNZO, tj. na obory lůžkové zdravotní péče a 
navazujících zdravotních služeb uvedené v souhlasu k zápisu 
VNZO do obchodního rejstříku.   
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mít záporný hospodářský výsledek, kdy za dluhy dle 
návrhu ručí stát.  
 
Návrh v této podobě zásadně doporučujeme odmítnout. 
 

  

  

Komora auditorů 
ČR  

K účelu zákona a jeho účinnosti  
 
Domníváme se, že transformace příspěvkových 
zdravotnických organizací na neziskové organizace tímto 
zákonem nenaplní účel, pro který byl přijímán a to 
z následujících důvodů: 
 
a) Zařazení těchto organizací do režimu neziskového 

sektoru nedává z hlediska jejich organizace a 
fungování smysl a nepovede ke zvýšení efektivnosti a 
hospodárnosti při jejich řízení, neboť tyto organizace 
mají svou povahou nejblíže k „obchodním 
korporacím“ s tím, že také poskytují služby obecného 
hospodářského zájmu částečně financované 
z veřejných rozpočtů, u kterých by měl být rovněž tlak 
na efektivní a velmi hospodárné chování.  

 
b) Transformací budou tyto organizace zcela vyloučeny 

ze systému kontroly hospodaření, nakládání se 
svěřeným majetkem a zajištění sankcemi za správní 
delikty jako např. porušení rozpočtové kázně, které 
byly upraveny např. zákonem č. 250/2000   Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákonem č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Nedojde tudíž k zpřehlednění a zvýšení efektivnosti 
jejich řízení.  

 
Nejedná se o legislativní připomínky. 
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c) Transformace těchto organizací má být účinná od 1. 

ledna 2017, což nevytvoří dostatečnou legisvakanční 
lhůtu pro přípravu transformace těchto organizací 
z hlediska jak právního, ekonomického, tak účetního, 
neboť touto změnou budou tyto organizace dosud 
zahrnované pod velmi detailně upravené prováděcími 
právními předpisy „účetnictví státu“ převedeny pod 
prováděcí právní předpisy neziskových organizací, 
které však nejsou dostatečné pro potřeby těchto 
organizací. Rovněž bude chybět dostatečně právně 
ukotvený převodový můstek pro přechod mezi nimi. 
Domníváme se, že tato problematika by nejprve měla 
být podrobena důkladné analýze a rovněž by měly být 
vyčísleny náklady související s takovou změnou. 
Domníváme se proto, že absence řešení tohoto 
problému jak z hlediska věcného, tak časového 
přinese celou řadu velmi komplikovaných praktických 
problémů dopadajících na tyto organizace.  
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