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VI. 

 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona o univerzitních nemocnicích a o změně některých zákonů (zákon o univerzitních nemocnicích)  

Návrh zákona o univerzitních nemocnicích a o změně některých zákonů (zákon o univerzitních nemocnicích) byl předložen do meziresortního 
připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví (č.j. 3457/2017/LEG) dne 2.2.2017 s termínem pro sdělení připomínek do 9.2.2017. Vyhodnocení 
zásadních připomínek je uvedeno v následující tabulce. 

 

 

Resort Zásadní připomínky  Vypořádání  

 
Ministerstvo financí 
 

 
1. Nelze souhlasit s tvrzením, že by návrh neměl významné 
dopady na veřejné rozpočty. Už pouze ustanovení, že prostředky 
z prodeje majetku by se staly příjmem univerzitní nemocnice, by 
znamenalo, že státní rozpočet by přišel o 2 mld. Kč, které jsou 
plánovány jako příjem z prodeje majetku třech fakultních 
nemocnic v rámci realizace programu strategických investic. To 
považujeme za nepřijatelné. Účast státního rozpočtu na tomto 
programu je podmíněna mimo jiné výše zmíněnými příjmy 
z prodeje majetku. 
 

 
Tato otázka bude předmětem dalších jednání mezi Ministerstvem 
zdravotnictví a Ministerstvem financí. 

2. Nesouhlasíme s ustanovením o sjednávání úvěrů univerzitním 
nemocnicím. MF se principiálně staví proti tomu, aby vznikl nový 
samostatný segment veřejného dluhu. Nehledě na to, že dluhové 
financování organizací typu univerzitních nemocnic je vždy dražší 

Akceptováno 
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než dluhové financování státu.  
 
3. V případě orgánů univerzitní nemocnice chybí provázanost na 
zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. Mělo by být více 
zdůrazněné, že činnost orgánů univerzitní nemocnice je činností ve 
veřejném zájmu.  
 

Vysvětleno 

4. V rozporu s důvodovou zprávou není definovaná odpovědnost 
vedoucích pracovníků a členů rady univerzitní nemocnice za 
škodu způsobenou univerzitní nemocnici. Pokud je rada 
považována podle důvodové zprávy za řídící orgán univerzitní 
nemocnice, je toto zcela nezbytné.  
 

Vysvětleno 
 

5. Není určeno, kdo je odpovědný za vypracování volebního řádu 
pro volbu zaměstnanců do rady univerzitní nemocnice.  
 

Akceptováno  
Návrh byl doplněn.   
 

6. Není jasné, jaký dopad na činnost a ustavování orgánů 
univerzitní nemocnice bude mít ukončení spolupráce s vysokou 
školou.  
Z návrhu není zcela jasné (ani z důvodové zprávy to jasně 
nevyplývá), kdo bude moci navrhnout odvolání členů 
jmenovaných na návrh jiné vysoké školy, která byla spolupracující 
vysokou školou bezprostředně předtím.  
Dále, nelze vyloučit případy, kdy by správní rada nebyla schopna 
včas akceptovat návrh na prodloužení nebo uzavření smlouvy 
o spolupráci z důvodu vnitřních rozporů nebo případy, kdy by radě 
univerzitní nemocnice nezbývalo z důvodů rozporu vysokou 
školou navrhovaných smluvních podmínek se zákonem nic jiného, 
než spolupráci se stávající, resp. bývalou, spolupracující vysokou 
školou odmítat. 
I po tom, co dosavadní spolupracující vysoká škola přestala být 
spolupracující vysokou školou, protože právní vztah ze smlouvy 
o spolupráci zanikl, a aniž by byla uzavřena jiná smlouva 
o spolupráci, by v radě univerzitní nemocnice i nadále byli členové 
jmenovaní poslední bývalou spolupracující vysokou školou. Není 
jasné, zda by zde byl někdo, kdo by je mohl odvolat.  

Vysvětleno 
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7. Úpravu akademické rady v zákoně považujeme za nadbytečnou. 
Vzhledem k jejímu poradnímu charakteru, kdy se činnost do velké 
míry dupluje s radou univerzitní nemocnice, bychom její zřízení 
navrhovali ponechat ve fakultativní rovině na rozhodnutí 
univerzitní nemocnice, resp. příslušné fakulty.  
 

Vysvětleno 

8. Není zřejmé, jakým způsobem bude ministerstvo řešit spory ze 
smlouvy mezi univerzitní nemocnicí a vysokou školou. Proč má 
spory řešit pouze MZ, když sporné body v oblasti výuky, činnosti 
akademických pracovníků apod. mohou spadat do působnosti 
MŠMT?  
 

Akceptováno 
Návrh byl upraven – spory bude řešit rozhodčí komise.   

9. K ust. § 17 odst. 6 -  z veřejného zdravotního pojištění se ze 
zákona můžou hradit především zdravotní služby poskytnuté 
pojištěnci s cílem zlepšit nebo zachovat jeho zdravotní stav nebo 
zmírnit jeho utrpení, pokud odpovídají zdravotnímu stavu 
pojištěnce a účelu, jehož má být jejich poskytnutím dosaženo, 
a jsou pro pojištěnce přiměřeně bezpečné. 
Při provádění výuky, výzkumu a vývoje jsou poskytovány 
zdravotní služby, které nejsou dány zdravotním stavem pacienta, 
ale potřebou výuky, výzkumu či vývoje, jako laboratorní a další 
vyšetření kontrolního vzorku pacientů, pacienti na placebu, 
prodloužené pobyty výukově „zajímavých“ pacientů, klinické 
testování. Právě tyto služby nesmí být hrazeny z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění. Potřeba vyjasnit.  
 

Vysvětleno 

10. Není zřejmé, co se stane ve chvíli, kdy univerzitní nemocnice 
nesplní podmínku uzavřít smlouvu do 12 měsíců od nabytí 
účinnosti zákona.  
 

Vysvětleno 

11. Není jasné, co je myšleno tím, že nemocnice se může sdružit 
s jinou osobou za účelem společné věci.  
 

Vysvětleno 

K obecné části důvodové zprávy 
 

Akceptováno 
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12. V popisu právní úpravy státních příspěvkových organizací je 
v písmenu j) uvedeno, že tyto nemohou odečíst daňovou ztrátu 
z hlavní činnosti od zisku v jiné činnosti, a to s odkazem na § 34 
odst. 1 a § 18 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
(dále jen „zákon o daních z příjmů“). 
Na prvním místě je třeba upozornit, že § 18 odst. 7 zákona 
o daních z příjmů byl s účinností ode dne 1. 1. 2014 zrušen. Od 
tohoto dne byl do zákona o daních z příjmů vložen § 18a 
upravující předmět daně veřejně prospěšných poplatníků (tj. i 
státních příspěvkových organizací). Tito poplatníci jsou rozdělení 
do dvou skupin podle toho, zda mají tzv. úzký, nebo široký základ 
daně. Úzký základ daně je obecný pravidlem upraveným v § 18a 
odst. 1 až 4 zákona o daních z příjmů a znamená, že příjmy z 
jednotlivých činností se posuzují odděleně a nelze ztrátu z jedné 
činnosti (typicky veřejně prospěšné) započítat na zisk z činnosti 
jiné (typicky podnikatelské). Oproti tomu u poplatníků s širokým 
základem daně, kteří jsou vymezeni v § 18a odst. 5 zákona 
o daních z příjmů, jsou předmětem daně všechny příjmy 
s výjimkou příjmů z investičních dotací. Tito poplatníci tak mohou 
zisky a ztráty ze svých jednotlivých činností započítávat. Podle 
§ 18a odst. 5 písm. c) patří mezi tyto poplatníky i poskytovatelé 
zdravotních služeb, kteří mají oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb podle zákona upravujícího zdravotní služby, 
tedy nově by do této kategorie byly zahrnuty i univerzitní 
nemocnice. Doporučuje se uvedené tvrzení opravit. 
Ustanovení § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů potom nijak 
neupravuje výše uvedené započítávání ztráty z veřejně prospěšné 
činnosti oproti ziskům z vedlejší činnosti, ale obsahuje pouze 
obecné pravidlo o odečitatelnosti daňové ztráty od základu daně 
v následujících pěti zdaňovacích obdobích.  
 
K obecné části důvodové zprávy 
 
13. V popisu právní úpravy státních příspěvkových organizací je 
v písmenu l) uveden odkaz na § 38m odst. 7 zákona o daních 
z příjmů, který byl rovněž s účinností ode dne 1. 1. 2014 zrušen. 

Akceptováno 
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Současně byl do zákona vložen § 38mb, podle jehož písmena a) 
nemusí daňové přiznání podávat veřejně prospěšný poplatník, 
pokud má pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, 
osvobozené příjmy nebo příjmy, ze kterých je daň vybírána 
srážkou, a nemá povinnost uplatnit postup podle § 23 odst. 3 písm. 
a) bodu 9 zákona o daních z příjmů. U poplatníků s širokým 
základem daně jsou však podle § 18a odst. 5 zákona o daních 
z příjmů předmětem daně všechny příjmy, tedy i příjmy z veřejně 
prospěšné činnosti bez ohledu na to, zda převyšují výdaje, či 
nikoli. U těchto poplatníků tedy v zásadě nemůže nastat situace, 
kdy by nebyli povinni podat daňové přiznání. Doporučuje se 
opravit.  
 
K části osmé 
 
14. Ministerstvo financí zásadně nesouhlasí se změnou navrženou 
v části osmé, změna zákona o evidenci tržeb, kterým by došlo 
k vynětí veškerých tržeb univerzitních nemocnic z evidence tržeb. 
Především jde o to, že předmětné organizace oproti současnému 
stavu budou již odděleny od státu (tj. nebude se na ně vztahovat 
důvod vynětí, který platí pro příspěvkové organizace). Měly by tak 
spadat do standardního zacházení jako každý jiný subjekt. 
V tomto kontextu je ale zapotřebí poznamenat, že základním 
aspektem evidence tržeb je skutečnost, že za rozhodný příjem se 
považuje pouze příjem z takové činnosti, která je podnikáním. 
Pokud by v případě univerzitních nemocnic hlavní činností nebyla 
podnikatelská činnost (což evokuje účel uvedený v návrhu zákona 
o univerzitních nemocnicích, tj. zejména poskytování zdravotních 
služeb se zaměřením na vysoce specializovanou zdravotní péči 
a spolupráce s vysokými školami při klinické a praktické výuce 
a vědecké, výzkumné a vývojové činnosti v oborech 
zdravotnického zaměření), tak tato hlavní činnost nebude podléhat 
evidenci tržeb. Evidenci by pak podléhaly pouze podnikatelské 
aktivity těchto subjektů (doplňková činnost), pokud nějaké budou 
mít. Například může jít o komerční pronájem prostor ve 
vlastněných nemovitostech. V rámci těchto činností soutěží 

Akceptováno 
Úprava byla vypuštěna. 
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s jinými subjekty, tj. je zapotřebí udržovat obdobné daňové 
zacházení. 
Ve vztahu k této vedlejší podnikatelské činnosti je ještě vhodné 
poznamenat, že univerzitní nemocnice dle zákona o daních 
z příjmů patrně naplňují parametry veřejně prospěšného poplatníka 
ve smyslu § 17a zákona o daních z příjmů. V takovém případě by 
se na tyto subjekty vztahovalo vynětí z evidence tržeb dle § 12 
odst. 3 písm. h), tj. že jsou vyňaty tržby z drobné vedlejší 
podnikatelské činnosti veřejně prospěšného poplatníka. O tržby 
z drobné vedlejší činnosti se dle metodiky Finanční správy ČR 
bude jednat v případě, že veřejně prospěšný poplatník v roce, jež 
předchází roku, ve kterém by mu bez dalšího vznikla povinnost 
evidence tržeb z vedlejší podnikatelské činnosti, neměl 
příjem/výnos z této činnosti vyšší než 175 000 Kč, nebo tyto 
příjmy činily méně než 5 % z celkových příjmů/výnosů veřejně 
prospěšného poplatníka za sledované období (podmínky jsou 
nastaveny alternativně, nikoliv kumulativně).  
Princip rozdělení tržeb na nepodnikatelské, podnikatelské 
a podrobení podnikatelských tržeb v případě veřejně prospěšných 
poplatníků možnosti vynětí s ohledem na jejich drobnost, se 
uplatní u všech subjektů, založených primárně k nepodnikatelské 
činnosti. Nespatřujeme jediný relevantní důvod, proč v případě 
univerzitních nemocnic postupovat jinak, a jsme přesvědčeni, že 
případná volba jiného postupu by zásadním způsobem způsobila 
nerovnost mezi podnikatelskou činností subjektů působících ve 
stejném segmentu. 
V tomto kontextu poznamenáváme, že zákon o evidenci tržeb je 
daňovým zákonem, resp. umožňuje zvýšení standardu dodržování 
daňového práva a bojuje proti daňovým únikům (což je mimo jiné 
jednou z priorit současné vlády). Tyto aspekty spadají dle zákona 
č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů 
státní správy České republiky, do výlučné působnosti Ministerstva 
financí. V tomto kontextu je též vhodné poznamenat, že na všech 
úrovních projednávání návrhu zákona o evidenci tržeb byl 
zdůrazňován aspekt minima výjimek, a to zejména s důrazem na 
rovné zacházení mezi subjekty.  
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K návrhu zákona 
15. K § 23 odst. 3 – toto ustanovení požadujeme vypustit.  
 
Univerzitní nemocnice nebude státní subjekt, a proto by za něj stát 
ručit neměl. Ze znění návrhu by ručení mohlo být vztaženo i na 
dluhy z doplňkové činnosti. Navíc závislost na státu z titulu ručení 
za státní příspěvkové organizace je na třetí straně důvodové zprávy 
kritizována /písmeno g)/.  
Zásadní připomínka 
 

Akceptováno 

K návrhu zákona 
16.  K § 26 odst. 1 písm. f) – je třeba upravit (zřejmě v některém 
z následujících ustanovení) jaké prostředky a v jaké formě by měla 
univerzitní nemocnice získat ze státního rozpočtu. Bez nějaké 
bližší úpravy by přicházela do úvahy pouze dotace podle § 7 
odst. 1 písm. f) rozpočtových pravidel.  
 

Vysvětleno 

K návrhu zákona 
17. K § 41 odst. 6  - Z návrhu je třeba vypustit slovo „Vznik“. 
Předpokládáme, že další příspěvkové organizace poskytující 
zdravotní služby vznikat nebudou. O jejich vzniku se nepíše ani 
v předcházejících ustanoveních § 41. Rovněž požadujeme doplnit 
povinnost pro Ministerstvo zdravotnictví oznámit Ministerstvu 
financí totéž, co oznámí do Ústředního věstníku.  
 

Vysvětleno 

K návrhu zákona 
18. Za část osmou požadujeme vložit část devátou v tomto znění: 
 

ČÁST DEVÁTÁ 
Změna rozpočtových pravidel 

§ 48 
V § 3 písm. h) bod 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla), ve 
znění zákona č. 26/2008 Sb. a zákona č. 501/2012 Sb., se za slovo 
„organizací“ doplňují slova „a účtech univerzitních nemocnic“. 

Akceptováno 
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Odůvodnění: Státní příspěvkové organizace musejí mít veškeré 
účty podřízeny státní pokladně. Totéž se požaduje u univerzitních 
nemocnic. Důvodem je i to, že univerzitní nemocnice vznikají ze 
státních příspěvkových organizací. 
Část devátá se označí jako část desátá a § 48 se označí jako § 49.  
 
K důvodové zprávě a k předkládací zprávě 
 
19. V obou dokumentech se objevuje věta „Potřeba navrhované 
formy právnické osoby je dána nedostatečnou právní úpravou 
státní příspěvkové organizace.“. 
Příspěvkové organizace zahrnují organizace z různých oblastí 
(kultura, školství, zemědělství, zdravotnictví atd.). Pokud v některé 
oblasti je činnost organizací na bázi příspěvkové organizace 
nevyhovující, může zřizovatel zvolit jinou vhodnou právní formu 
organizace (to je činěno i předloženým návrhem). Někomu jinému 
zase příspěvková organizace vyhovuje. 
Požadujeme tedy výše citovanou větu z obou dokumentů vypustit. 
Situaci ve zdravotnictví podle našeho názoru spíše vystihuje 
následující věta použitá v důvodové zprávě: „Stávající právní 
úprava státních příspěvkových organizací se jeví v oblasti 
zdravotnictví jako nedostatečná a přežitá.“ 
Dále je třeba upozornit, že od 20. února 2015 neplatí pro 
Ministerstvo obrany výjimka citovaná na straně 2 důvodové 
zprávy pod písmenem a). 
Písmenu d) na straně 3 důvodové zprávy nerozumíme. Tato 
povinnost podle našeho názoru ničemu nebrání a je logické, aby 
státní příspěvková organizace dělala nějakou činnost až tehdy, 
pokud ji má někde zapsánu.    
K písmenu g) se vyjadřujeme výše. To, co je kritizováno, se 
navrhuje i v navrženém zákoně. 
Pokud jde o písmeno k) na straně 4 důvodové zprávy, je třeba 
postupovat podle § 55 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb.  
 

Vysvětleno 

20. Dále k dopadům na státní rozpočet případné ručení státu za Akceptováno 
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závazky univerzitních nemocnic by nároky na státní rozpočet 
vyvolalo. Vzhledem k tvrzení v důvodové zprávě předpokládáme, 
že přijetí navrhovaného zákona nebude důvodem pro požadavky 
na zvyšování rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví v 
dalších letech ani důvodem pro požadavky na nárůst počtu 
pracovních míst.  
 

Úprava ručení státu byla z návrhu vypuštěna. 

K návrhu zákona 
21. Pokud převládne názor, že stát ručí za závazky, s čímž 
nesouhlasíme, v § 23 odst. 3 požadujeme jednoznačné určení role 
Ministerstva zdravotnictví, a to např. doplněním druhé věty „Za 
stát jako ručitele vystupuje ministerstvo.“ nebo „Práva a 
povinnosti ručitele vykonává za stát ministerstvo.“. Nelze 
připustit, aby výkon této role byl v rámci státu kdykoli v budoucnu 
přičítán jiné organizační složce státu.  
 

Úprava ručení státu byla z návrhu vypuštěna. 

K návrhu zákona 
22. V § 30 odst. 2 požadujeme za slovo „rozvoj“ vložit slova 
„, hospodárné využívání“. Jde o nedílnou součást standardního 
komplexu povinností subjektu, který bude závislý na financování 
převážně z veřejných prostředků.  
 

Akceptováno 

K návrhu důvodové zprávy 
 
23. V rámci obecné části na str. 2 ve druhém odstavci se jako 
zavádějící jeví tvrzené negativum stávající právní úpravy 
spočívající v „omezení nakládání s majetkem...“, pokud sám 
navrhovaný zákon tak jako tak řadu dispozic s majetkem 
univerzitních nemocnic vylučuje a u řady dispozic stanoví jako 
podmínku platnosti předchozí souhlas Ministerstva zdravotnictví. 
Navrhovaný zákon tedy volí obdobnou metodu jako (kritizovaná) 
obecná úprava hospodaření s majetkem státu, i když spektrum 
sledovaných dispozic i forma omezení se zčásti liší. Pokud 
bychom navíc vyšli z výčtu těch ustanovení zákona č. 219/2000 
Sb., které jsou na str. 3 uvedeny jako zřejmý příklad 
nevyhovujících omezení, pak musíme konstatovat, že jde právě o 

Vysvětleno 
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ta omezení, která jsou v rukou zřizovatele (tedy v podmínkách 
dosavadních sledovaných státních příspěvkových organizací v 
rukou Ministerstva zdravotnictví), což ovšem z podstaty nemění 
ani navrhovaný zákon, který pro Ministerstvo zdravotnictví 
(pochopitelně a důvodně) počítá s obdobnou a dokonce výlučnou 
rolí. Požadujeme proto zdůvodnění nezbytnosti nové úpravy 
minimálně z hlediska zákona č. 219/2000 Sb. poněkud zpřesnit a 
vyjádřit cíleněji spíše do již zmíněné oblasti „institucionální“ (se 
kterou předmět úpravy zákona č. 219/2000 Sb. ve vztahu ke 
státním organizacím skutečně v komplexní podobě nepočítá, na 
rozdíl od samotné problematiky výkonu vlastnických práv státu u 
státních organizací a hospodaření státních organizací s majetkem 
státu).  
 
K návrhu důvodové zprávy 
 
24. V rámci obecné části na str. 3 při popisu vybraných ustanovení 
zákona č. 219/2000 Sb. je třeba tento popis aktualizovat vzhledem 
k novelizaci některých z uváděných ustanovení, účinné již od 
1. 3. 2016.  
 

Akceptováno 

Obecně k určení auditora pro účely ověření účetní závěrky 
 
25. Předkladatel v návrhu zákona ukládá univerzitní nemocnici 
explicitně povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, 
přičemž s ohledem na navrhovanou strukturu univerzitní 
nemocnice není zcela jasné, kdo vykonává působnost orgánu 
příslušného k určení auditora podle zákona č. 93/2009 Sb., 
o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve 
znění pozdějších předpisů. Požadujeme vyjasnit, kdo je dle 
navrhovatele oprávněn/povinný k určení auditora, zda je tím 
orgánem např. rada univerzitní nemocnice v postavení kontrolního 
orgánu (srov. § 11 odst. 2 písm. a) návrhu zákona a § 17 odst. 2 
zákona o auditorech) nebo jiný orgán např. v postavení nejvyššího 
orgánu (srov. § 17 odst. 1 zákona o auditorech)?   
 

Vysvětleno 
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K ustanovení § 9, 11, 25 a 34 (v návaznosti na vypořádání 
zásadní připomínky k § 25 odst. 2, 27 odst. 1 písm. a), 28 odst. 2 
návrhu zákona o neziskových …  
 
26. V souvislosti se skutečností, že univerzitní nemocnice je 
zařazena mezi vybrané účetní jednotky, na kterou se při vedení 
účetnictví bude mimo jiné vztahovat vyhláška č. 410/2009 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané 
účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška 
č. 410/2009 Sb.“) a České účetní standardy pro některé vybrané 
účetní jednotky č. 701 až 710, je nezbytné upřesnit používané 
pojmosloví v návrhu zákona, čímž dojde k posílení právní jistoty 
dotčených účetních jednotek. Vyhláška č. 410/2009 Sb. 
nevymezuje pojmy „zisk“ nebo „ztráta“, ale používá pojmy 
„výsledek hospodaření před zdaněním“, „výsledek hospodaření 
běžného účetního období“, „výsledek hospodaření minulého 
účetního období“ a „výsledek hospodaření předcházejících 
účetních období“. Navrhovaná úprava pod body 1., 2. a 6. souvisí 
se skutečností, že vybrané účetní jednotky sestavují čtvrtletně 
mezitímní účetní závěrku, jedná se o posílení právní jistoty 
univerzitních nemocnic. S ohledem na výše uvedené je nezbytné 
provést následující úpravy (nejedná se o legislativní text dle 
legislativních pravidel vlády):  
1. V § 9 odst. 2 písm. b) bod 3. za slovo „závěrku“ vložit slova 
„sestavenou k rozvahovému dni“. 2. V § 11 odst. 2 písm. b) bod 2. 
za slovo „závěrku“ vložit slova „sestavenou k rozvahovému dni“. 
3. V § 11 odst. 2 písm. c) slova „úhradě ztráty“ nahradit slovy 
„vypořádání záporného výsledku hospodaření běžného účetního 
období“. 4. V § 25 odst. 1 slova „případné ztrátě za minulý rok“ 
nahradit slovy „případnému zápornému výsledku hospodaření 
minulého účetního období“. 5. V § 25 odst. 2 slova „zisk po 
zdanění“ nahradit slovy „kladný výsledek hospodaření běžného 
účetního období“ a slova „úhradě případné ztráty z minulého 
období“ nahradit slovy „vypořádání případného záporného 

 
Akceptováno 
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výsledku hospodaření předcházejících účetních období“. 6. V § 34 
odst. 2 za slovo „mít“ vložit slova „řádnou nebo mimořádnou“.  
 
K ustanovení § 9, 11, 23, 24, 25 a 26 (v návaznosti na vypořádání 
zásadní připomínky k § 22 a násl. a zásadní připomínky k § 22, 23, 
24 a 25 návrhu zákona  
 
27. Je navrhováno, aby univerzitní nemocnice sestavovaly 
„rozpočet“ nákladů a výnosů. S ohledem na rozpočtová pravidla 
jsou obsahem „rozpočtu“ příjmy a výdaje účetní jednotky, a tudíž 
v případě sestavení plánu nákladů a výnosů je vhodné použít 
pojem „finanční plán“ s ohledem na posílení právní jistoty. Dále je 
také nezbytné provést další terminologická upřesnění, např. 
náklady a výnosy nepředstavují „tok“ peněžních prostředků, a 
tudíž výnosy nelze použít na „úhradu“ („tok“ peněžních 
prostředků) nákladů. S ohledem na výše uvedené je nezbytné 
provést následující úpravy (nejedná se o legislativní text dle 
legislativních pravidel vlády):  
1. V § 9 odst. 2 písm. b) bod 3. před slovo „účetní“ vložit slova 
„návrh finančního plánu,“. 2. V § 11 odst. 2 písm. b) bod 2. slovo 
„rozpočet“ nahradit slovy „finanční plán“. 3. V § 23 odstavec 2 
zní: „(2) Univerzitní nemocnice je oprávněna použít výnosy pouze 
v souvislosti s náklady na její činnost.“. 4. V § 24 odst. 3 za slovo 
„použít“ vložit slova „peněžní prostředky přijaté v souvislosti s“. 
5. V § 24 odstavec 4 zní: „(4) Výnosy z každé jednotlivé 
doplňkové činnosti za kalendářní rok musí dosahovat alespoň 
celkových skutečně vynaložených úplných nákladů průkazně 
alokovaných na tuto činnost za stejné období. V opačném případě 
univerzitní nemocnice neprodleně takovou činnost ukončí, 
nerozhodne-li ministerstvo jinak.“. 6. V § 24 odstavec 5 úvodní 
věta zní: „(5) Není-li splněna podmínka podle odstavce 4 věty 
první, univerzitní nemocnice nesmí v následujícím kalendářním 
roce“. 7. V názvu § 25 slovo „Rozpočet“ nahradit slovy „Finanční 
plán“. 8. V § 25 odst. 1 slovo „rozpočet“ nahradit slovy „finanční 
plán“. 9. V § 25 odst. 1 druhá věta zní: „Do finančního plánu 
zahrne náklady a výnosy související s hlavní a doplňkovou 

Akceptováno 
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činností, a to alokované na hlavní činnost a každou jednotlivou 
doplňkovou činnost.“. 10. § 26 zní: „§ 26 Výnosy a náklady (1) 
Výnosy univerzitní nemocnice jsou zejména a) výnosy za 
poskytnuté zdravotní služby, b) výnosy z majetku, c) výnosy z 
doplňkové činnosti, d) výnosy ze vzdělávací činnosti poskytované 
školám a jiným vzdělávacím zařízením, e) výnosy z výzkumné a 
vývojové činnosti mimo výnosy z prostředků ze státního rozpočtu, 
f) výnosy z prostředků ze státního rozpočtu, g) výnosy z 
prostředků z fondů Evropské unie, nebo h) výnosy z darů a 
dědictví. (2) Náklady univerzitní nemocnice jsou a) náklady z 
hlavní činnosti a b) náklady z doplňkové činnosti.“.  
 
K ustanovení § 27, 28 a 29 (v návaznosti na vypořádání zásadní 
připomínky k § 26, 27  
 
28. Předmětná ustanovení jsou zavádějící a nepřesná. Například 
rezervní fond je tvořen přídělem finančních prostředků nejméně ve 
výši 5 % ze zisku po zdanění (jedná se o „tok“ peněžních 
prostředků), přestože dosažený kladný výsledek hospodaření (zisk) 
běžného účetního období nemusí být „kryt“ peněžními prostředky, 
a to v některých případech ani ve výši 5 %. S ohledem na výše 
uvedené navrhujeme jednoznačně stanovit, že se jedná o peněžní 
fondy, které jsou kryty peněžními prostředky, kdy se navrhovanou 
úpravou eliminují nejasnosti v oblasti peněžních fondů 
univerzitních nemocnic, které v současné době vznikají 
u příspěvkových organizací. V této souvislosti požadujeme provést 
následující úpravy § 27, 28 a 29 návrhu zákona (nejedná se 
o legislativní text dle legislativních pravidel vlády): § 27 až 29 
znějí: „§ 27 Fondy (1) Univerzitní nemocnice tvoří tyto peněžní 
fondy: c) rezervní fond a d) sociální fond. (2) Zůstatky peněžních 
fondů k 31. prosinci běžného roku se převádějí do následujícího 
kalendářního roku. § 28 Rezervní fond (1) Zdrojem rezervního 
fondu jsou a) příděl peněžních prostředků nejméně ve výši 5 % 
z kladného rozdílu peněžních příjmů a peněžních výdajů za 
uplynulý kalendářní rok a b) přijaté peněžní dary. (2) Prostředky 
rezervního fondu mohou být použity k a) úhradě záporného 

Akceptováno 
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rozdílu peněžních příjmů a peněžních výdajů za uplynulý 
kalendářní rok, b) úhradě sankcí, c) překlenutí dočasného 
nedostatku peněžních prostředků pro úhradu splatných dluhů, nebo 
d) jiným mimořádným výdajům schváleným ministerstvem. § 29 
Sociální fond (1) Zdrojem sociálního fondu je základní příděl ve 
výši 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a 
náhrady platů a odměny za pracovní pohotovost. (2) Sociální fond 
se používá ve prospěch zaměstnanců univerzitní nemocnice k 
zabezpečení jejich kulturních, sociálních a dalších potřeb. (3) Na 
další příjmy, hospodaření a použití prostředků sociálního fondu se 
použijí právní předpisy o fondu kulturních a sociálních potřeb 
obdobně.“.  
 
K ustanovení § 34 odst. 2 a § 9 odst. 2 písm. b) bod 3 
 
29. Požadujeme vypustit explicitní uvedení/stanovení povinnosti 
ověřit výroční zprávu pro účetní jednotku, neboť tato povinnost 
explicitně vyplývá pro auditora již ze zákona o auditorech (srov. 
20 odst. 3 zákona o auditorech). Povinnost auditora vyjádřit se k 
údajům obsaženým v jakémkoliv dokumentu, jehož součástí je 
účetní závěrka, je v souladu s principy aplikace Mezinárodních 
auditorských standardů (ISA) a lze ji v tomto kontextu chápat jako 
součást ověření účetní závěrky (povinného auditu). Povinnost 
použití těchto standardů do právního řádu ČR je zakotvena 
prostřednictvím zákona o auditorech. Zákon o auditorech rovněž 
stanoví rozsah ověření výroční zprávy, a to v souladu s těmito 
principy a právem EU. Povinnost zajistit součinnost účetní 
jednotky při ověřování účetní závěrky resp. výroční zprávy je 
upravena § 21 odst. 2 zákona o auditorech. Závěrem 
upozorňujeme, že výše uvedené úpravy je nezbytné do návrhu 
zákona zapracovat, jinak může dojít k nesprávným interpretacím 
některých ustanovení, které nebude možné v praxi naplnit.  
 

Akceptováno 

30. Univerzitní nemocnice poskytují veřejné služby a jsou 
financovány z veřejných prostředků, tudíž musí podléhat finanční 
kontrole. Dle návrhu zákona na univerzitní nemocnice přejde 

Akceptováno 
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majetek státu a zároveň budou zcela vyňaty ze systému finanční 
kontroly, který je nastaven v současnosti. Pro zajištění ochrany 
veřejných prostředků je toto nepřípustné. 

V současnosti se na nemocnice – státní příspěvkové organizace 
aplikuje zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě (dále jen „zákon o finanční kontrole“), na jehož základě 
podléhají veřejnosprávní kontrole ze strany Ministerstva 
zdravotnictví, veřejnosprávní kontrole Ministerstva financí a jsou 
povinny zavést a udržovat vnitřní kontrolní systém – schvalovací 
postupy řídicí kontroly a nezávislý interní audit. Návrh zákona 
o řízení a kontrole veřejných financí, který by měl nahradit zákon 
o finanční kontrole, kontrolu státních příspěvkových organizací 
ještě zpřísňuje.   

Jediným kontrolním mechanismem státu, který návrh zákona 
nabízí, je soukromoprávní kontrola prostřednictvím rady 
univerzitní nemocnice, v níž by měl podle návrhu zákona 
zastoupení jen jeden člen na návrh Ministerstva financí.  Tato 
kontrola je tedy dokonce užší než kontrola obchodních korporací, 
ve kterých má stát účast. Tuto kontrolu považujeme vzhledem na 
objem veřejných prostředků, s nimiž by měly univerzitní 
nemocnice nakládat, za naprosto nedostačující.   

Dle zákona o finanční kontrole musí být s veřejnými prostředky 
nakládáno účelně, efektivně a hospodárně – tedy v souladu 
s principy 3E. Návrh zákona upravuje zásadu 3E v §36 odst. 3, 
podle kterého dbá Ministerstvo zdravotnictví a rada univerzitní 
nemocnice při vydávání souhlasu k právnímu jednání toho, aby 
nakládání s majetkem univerzitní nemocnice bylo hospodárné, 
efektivní a v souladu s účelem, pro který byla univerzitní 
nemocnice zřízena. Principy 3E budou tedy sledovány jen 
u několika zákonem stanovených typů operací a jen v rámci 
udělování souhlasu k právnímu jednání. Principy 3E musí být 
vyhodnocovány při jakémkoliv nakládání s veřejnými prostředky 
a to, zda je postupováno v jejich souladu, by mělo podléhat 
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kontrole podle zákona o finanční kontrole. 

Návrhem zákona dochází k nijak neodůvodněnému krácení 
kontrolních pravomocí Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva 
financí. Zároveň návrh zákona neklade mimo požadavku na 
přezkoumání hospodaření univerzitní nemocnice v rámci auditu 
žádné nároky na vnitřní kontrolní systém univerzitních nemocnic. 
Vzhledem k výše uvedenému považujeme za nutné, aby byl 
návrh zákona upraven tak, aby se na nakládání univerzitních 
nemocnic s veřejnými prostředky plně aplikoval zákon 
o finanční kontrole, eventuálně zákon o řízení a kontrole 
veřejných financí v případě jeho přijetí.  
 
31. Vzhledem ke skutečnosti, že řada státních příspěvkových 
organizací uvedených v příloze č. 1 k návrhu zákona byla 
příjemcem dotací ze zdrojů EU, je nezbytné, aby bylo zcela 
jednoznačné, že nově transformované univerzitní nemocnice 
budou plnit veškeré podmínky, za kterých byla dotace poskytnuta 
státní příspěvkovým organizacím, a to zejména podmínky 
udržitelnosti projektů. 
V této souvislosti navrhujeme do § 39 návrhu zákona doplnit, že 
dnem 1. ledna 2018 přechází na univerzitní nemocnice také 
veškeré závazky státních příspěvkových organizací.  
 
Zásadní připomínka 
 

Vysvětleno 

32. Není zřejmé, podle jakého klíče byly vybrány nemocnice v 
Příloze č.1, které mají být transformovány na univerzitní 
nemocnice. Některé z uvedených nemocnic nejsou nyní fakultními 
nemocnicemi, a proto jejich transformace na univerzitní 
nemocnice není na místě. Navíc jde v některých případech o 
jednooborové nemocnice, což je o to více zarážející. Požadujeme, 
aby na univerzitní nemocnice byly transformovány pouze 
současné fakultní nemocnice.  
 

Akceptováno 
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Ministerstvo 
školství, mládeže 
a tělovýchovy 

 

K § 1 odst. 1  

S ohledem na skutečnost, že Univerzitní nemocnice má pokrývat 
naprostou většinu lékařských oborů, nemůže být jen úzce 
zaměřená. Výslovná deklarace, že udržování širokého spektra 
oborů pro potřeby vzdělávání zdravotnických pracovníků je ve 
veřejném zájmu se může promítat třeba do vztahů s pojišťovnami. 
Má ale význam zejména pro to, aby případné dotace do 
infrastruktury na klinikách nebyly do budoucna vnímány jako 
nepovolená státní podpora. Z judikatury soudního dvora 
EU vyplývá, že k tomu, aby nebylo na dotaci nahlíženo jako 
na nepovolenou státní podporu, je nezbytné jasně definovat 
činnosti, které instituce realizuje ve veřejném zájmu. S ohledem 
na výše uvedené navrhujeme slovo „oborech“ nahradit slovy 
„širokém spektru oborů“. Zároveň požadujeme na konec daného 
odstavce vložit větu tohoto znění: „Univerzitní nemocnice 
ve veřejném zájmu poskytuje zdravotní služby v co nejširším 
spektru oborů tak, aby mohla řádně probíhat klinická výuka 
studentů spolupracující vysoké školy.“.  

 

 
 
Neakceptováno 
Úprava byla dohodnuta s rektory vysokých škol a děkany 
lékařských fakult.   

K § 19  

V daném paragrafovém znění je třeba dopředu vyloučit účelovou 
interpretaci, kdy je odpovědnost přednosty delegována ředitelem 
nemocnice na primáře, který nepodléhá společnému řízení obou 
institucí. Vzhledem k uvedenému požadujeme vložit nový 
odstavec 4 ve znění: „Přednosta řídí společné pracoviště 
a odpovídá za jeho činnost.“. 

 

Neakceptováno   
Jde o součást  náplně práce vedoucího pracovníka. 

K § 19 odst. 3  

Upozorňujeme, že přednosta má pracovní poměr jak k univerzitní 
nemocnici, tak k vysoké škole. Vzhledem k uvedenému 
požadujeme do navrženého znění za slovo „nemocnici“ vložit „ a k 
vysoké škole“. 

Akceptováno jinak 
Ustanovení bylo upřesněno.  
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K § 21  

Navrhovaný zákon zavádí právo univerzitní nemocnice vůči 
vysoké škole na úhradu nákladů za uskutečňování praktické výuky 
studentů. Účelem tohoto ustanovení v původním návrhu bylo 
zamezit, aby nemocnice požadovala po lékařských fakultách účast 
na režiích a aby dotace na výuku nebyly přetavovány v zisk 
zdravotnického zařízení. Konsenzuální dohoda spočívala 
v tom, že se budou hradit pouze náklady, které přímo nesouvisejí 
s provozem nemocnice, typicky např. šatny studentů, a přímé, 
snadno vyčíslitelné náklady (např. ochranné pomůcky navíc). 
Současně navržené znění § 21 je však nejednoznačně a umožňuje 
různé výklady. Požadujeme celé toto ustanovení zrušit. 

Případně, že nám nebude se zrušením daného usnesení vyhověno, 
požadujeme zapracovat analýzu dopadu tohoto ustanovení 
do hospodaření příslušných veřejných vysokých škol a navrhnout 
trvalý (nikoliv jednorázový) transparentní mechanismus, kterým 
bude zajištěno, aby nově vzniklé náklady mohly být veřejné 
vysoké škole Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
pokryty bez toho, že by takový postup byl prováděn na úkor 
financování ostatních potřeb sektoru vysokého školství.  
 

Akceptováno 

K Příloze č. 1  

Ústavy, které jsou jednooborově zaměřeny, nelze považovat za 
univerzitní nemocnice. Tato pracoviště mohou být nadále 
nemocnice s nasmlouvanou výukou, jako je tomu nyní. 
Požadujeme redukci počtu univerzitních nemocnic.  

 

Akceptováno 

K Důvodové zprávě bodu V.  

Žádáme doplnit dopad na státní rozpočet z pohledu jednotlivých 
kapitol.  
 

Neakceptováno  
Připomínková místa – kromě Ministerstva financí  – žádné 
dopady z pohledu svých kapitol neuvedla.  
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Ministerstvo 
spravedlnosti 

 

Obecně k návrhu zákona  

Zvolený způsob realizace cíle stanoveného Programovým 
prohlášením vlády ČR považuje Ministerstvo spravedlnosti za 
nevhodný. Za zásadní nedostatek zvoleného řešení přitom 
považujeme především stanovení nové právnické osoby sui 
generis, tzv. „univerzitní nemocnice“, jejíž zavedení do právního 
řádu nelze považovat ani za nezbytné, ani za žádoucí.  
S ohledem na smysl institutu právní formy lze mít za to, že 
„univerzitní nemocnice“ novou kategorii právní formy dokonce 
vůbec nevytváří.  

Máme za to, že vládou stanovených cílů lze dosáhnout i za využití 
stávajících právních 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 podmínek existence a působení některých stávajících 
subjektů. Nemůžeme se proto ztotožnit se závěrem předkladatele, 
že stávající právní formy, jež zná český právní řád, nelze využít. 
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 
právnické osoby je značně neurčitá, když návrh z velké části 
předpokládá zachování veřejnoprávních aspektů za současné, často 
neopodstatněné, recepce řady institutů z oblasti práva soukromého. 
Za vhodnější lze proto považovat využití některé ze stávajících 
právních forem soukromého práva při využití některých 
veřejnoprávních modifikací.  

Předložený návrh zákona nelze nadto považovat za řádně 
zpracovaný ani z hlediska legislativně technického. Návrh plně 
nereflektuje obecnou úpravu právnických osob v občanském 
zákoníku a na řadě míst obsahuje často nepřesnou recepci 

 
Neakceptováno  
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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 je pak úprava natolik neurčitá, 
že je v zásadě nepoužitelná. Popsané pak vede k řadě rozporů, jež 
jsou předmětem níže uvedených připomínek k jednotlivým 
ustanovením návrhu zákona. 

 
K části první, § 1 odst. 2 

Navrženou konstrukci, podle níž lze univerzitní nemocnice zřídit 
či zrušit a jejich sídlo a název stanovit pouze zákonem, 
nepokládáme za vhodnou. Vyvstává otázka, jaký by vlastně byl 
smysl navrhovaného zákona, který má za cíl stanovit určitá obecná 
pravidla pro novou právní formu, kdyby každá právnická osoba 
této právní formy vznikala samostatným zákonem (přitom žádný 
takový zákon plánován není), pročež by se v zásadě každý nový 
zákon mohl od navrhovaného zákona odchýlit. V neposlední řadě 
je navrhované ustanovení značně nepraktické, kdyby pro změnu 
názvu či sídla právnické osoby bylo vždy třeba měnit zákon. 

Navržené ustanovení dále považujeme za nesystematické ve 
vztahu k ustanovením § 168 a násl. občanského zákoníku. 
Nepovažujme v tomto ohledu především za vhodné vyloučit 
možnost aplikace § 172 občanského zákoníku, jenž upravuje 
zrušení právnických osob v případech, kdy existuje oprávněný 
zájem na zrušení takové osoby ze specifických důvodů 
vypočtených v daném ustanovení. Zcela neřešena zůstává otázka 
likvidace. 

S ohledem na ustanovení § 122 OZ doporučujeme nahradit slovo 
„zřizuje“ slovem „ustavuje“. 

Požadujeme přepracování uvedeného ustanovení ve smyslu 
uvedených připomínek. 

 

 
 
Neakceptováno  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJKKVQ0I)



21 
 

K části první, § 1 odst. 5 a § 18 odst. 4  

Uvedená ustanovení považujeme za nadbytečná, když ochranu 
před klamavým označením již univerzitním nemocnicím poskytuje 
§ 132 odst. 2 občanského zákoníku, resp. § 2981 téhož zákona. 
Požadujeme proto uvedená ustanovení z návrhu bez náhrady 
vypustit.  

 

Neakceptováno 

K části první, § 2  

Konstatujeme, že návrh nedostatečně vymezuje účel statutu 
univerzitní nemocnice. Účel je toliko naznačen v § 11 odst. 2 
písm. a) předloženého návrhu, obecná povinnost univerzitní 
nemocnice vykonávat svou činnost v souladu se statutem však 
v návrhu stanovena není.  

Fakticky lze statut považovat za nástroj, jenž bude Ministerstvu 
zdravotnictví umožňovat ovlivňování chodu nemocnice, což platí 
především s ohledem na ustanovení § 2 odst. 1  
písm. b), d) a e) návrhu zákona. S ohledem na demonstrativní 
povahu § 2 odst. 1 je přitom možnost ingerence Ministerstva 
zdravotnictví do fungování univerzitní nemocnice potenciálně 
velmi široká, když za jediné omezení lze v tomto ohledu 
považovat toliko § 1 odst. 1 a 3 návrhu zákona.  

S ohledem na shora uvedené požadujeme zpřesnit účel a možné 
obsahové náležitosti statutu, jakož i stanovit jeho veřejnou 
dostupnost.    

 

 
 
 
Akceptováno 
Návrh byl doplněn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno 

K části první, § 3  

Podle uvedeného ustanovení by mělo k přeměně univerzitní 
nemocnice dojít pouze zákonem. Upozorňujeme na 
problematičnost, jíž by s sebou přeměna univerzitní nemocnice 
zákonem nesla. Přeměna společnosti (právnické osoby) je svou 
podstatou proces, normovaný právními předpisy, nikoliv „akt“, 
resp. právní jednání, jež by bylo možné vtělit do zákonodárného 
aktu. Zároveň konstatujeme, že uvedená úprava odporuje obecné 

Neakceptováno 
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úpravě obsažené v občanském zákoníku, jenž přeměnu právnické 
osoby zákonem nepředjímá. Požadujme proto, aby byl § 3 bez 
náhrady vypuštěn.  

 
K části první, § 5 odst. 2  

Uvedené ustanovení nereflektuje skutečnost, že u fyzické osoby 
typický způsob řešení úpadku představuje oddlužení, a nikoliv 
konkurs. Ustanovení se tak neopodstatněně omezuje pouze na 
případ rozhodnutí o zrušení konkursu. S ohledem na smysl 
ustanovení je třeba jej doplnit o rozhodnutí o splnění 
reorganizačního plánu nebo jeho podstatných částí, rozhodnutí o 
splnění oddlužení a rozhodnutí o zastavení insolvenčního řízení z 
důvodu, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela 
nepostačující. 

Druhá věta § 5 odst. 2 pak opět pracuje pouze s jediným řešením 
úpadku u právnické osoby, a to s konkursem. V úvahu však 
připadá i reorganizace a u nepodnikající právnické osoby i 
oddlužení. Obecně by bylo vhodné vztáhnout podmínku druhé 
věty § 5 odst. 2 k osobě, jejíž úpadek byl osvědčen. Dále lze 
podotknout, že chybí určení časového období, v němž měl být 
konkurs prohlášen. Takto široké omezení není důvodné.  

Dále upozorňujeme také na skutečnost, že případné nedodržení 
relativně podrobných podmínek způsobilosti podle ustanovení § 5 
odst. 2 a 3 návrhu má za následek, že se na povolání člena orgánu 
hledí, jako by se nestalo (viz § 155 OZ). Dáváme proto především 
s ohledem na § 5 odst. 5 návrhu ke zvážení, zda je vhodné dané 
požadavky na člena formulovat jako podmínky způsobilosti 
k členství.  

Konečně, s ohledem na § 152 odst. 1 občanského zákoníku 
upozorňujeme na nadbytečnost slov „statutárním orgánem nebo“ 
ve větě druhé uvedeného ustanovení.  

Požadujeme upravit návrh ustanovení ve smyslu shora uvedených 
námitek. 

Akceptováno  
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K části první, § 7  

Přestože hlavním účelem univerzitní nemocnice není výkon 
podnikatelské činnosti, je v § 7 odst. 1 zjevně přejímáno tzv. 
pravidlo podnikatelského úsudku (§ 51 odst. 1 zákona o 
obchodních korporacích). Zařazení tohoto pravidla do navržené 
úpravy považujeme za nevhodné a matoucí. Toto pravidlo 
představuje korektiv k riziku podnikatelského rozhodování, díky 
němuž by management nebyl zrazován hrozbou své odpovědnosti 
od významných podnikatelských kroků v případech, kdy 
rozhoduje. Účelem univerzitní nemocnice však podle návrhu nemá 
primárně být podnikatelská činnost. Navíc má mít toto pravidlo 
podle návrhu zákona obecnou platnost, tj. vztahuje se na všechna 
jednání členů všech orgánů (včetně tzv. akademické rady), a 
nikoliv pouze na podnikatelské rozhodování. S ohledem na četná 
omezení hospodaření, s nimiž návrh počítá, se výslovné zakotvení 
takového pravidla jeví jako nelogické a nadbytečné. Zároveň 
přitom ani není z návrhu zřejmé, z jakého důvodu by na rozdíl od 
úpravy obsažené v zákoně o obchodních korporacích neměla být 
vyžadována od členů orgánů nezbytná loajalita. Uvedená odchylka 
přitom činí úpravu značně nesrozumitelnou, a to zejména 
s ohledem na otázku možné speciality vůči § 159 občanského 
zákoníku.  

S ohledem na shora uvedené požadujeme § 7 bez náhrady vypustit.  

 

Akceptováno částečně 

K části první, § 8 odst. 6  

Konstatujeme, že shora uvedené ustanovení je přejato z ustanovení 
§ 53 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Zatímco však 
uvedené ustanovení zákona o obchodních korporacích řeší 
porušení povinností při výkonu funkce, navrhované ustanovení 
tyto následky spojuje s povinností související s dodržením pravidel 
o střetu zájmů, tj. s informační povinností. Pravidla pro střet zájmů 
jsou však pojmem jiným, respektive užším, než porušení 
povinností při výkonu funkce. Přitom ne vždy při porušení 

Akceptováno 
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pravidel o střetu zájmů dochází k získání prospěchu, zpravidla ne 
na straně člena orgánu. Zároveň tak ustanovení navozuje dojem, že 
jediným následkem porušení pravidel o střetu zájmů je případné 
vydání prospěchu, přičemž porušení jiných povinností (respektive 
pravidla § 7 návrhu) sankcionováno není (s ohledem na nejasnou 
povahu ustanovení § 7 návrhu). Ustanovení ve spojení 
s navrhovaným ustanovením § 7 navozuje dojem speciální úpravy 
vůči občanskému zákoníku. Celkově je úprava nesystematická, 
nesrozumitelná a vyvolává nespočet výkladových problémů. 

Požadujeme proto ustanovení přepracovat či bez náhrady vypustit.  

 
K části první, § 8 odst. 7  

Není zřejmé, co se rozumí osobou „ovlivňující“. Tento pojem 
zákon o obchodních korporacích nezná. Je-li snahou postihnout 
úpravu § 71 a násl. zákona o obchodních korporacích, je třeba 
hovořit o osobě vlivné a ovlivněné a osobě ovládající a ovládané.  

Požadujeme proto přepracovat příslušné ustanovení. 

 

Akceptováno 

K části první, § 10 odst. 3 

Nesouhlasíme s navrhovanou konstrukcí, podle níž by měl být 
ředitel univerzitní nemocnice jejím zaměstnancem. Takováto 
konstrukce významným způsobem omezuje rozsah odpovědnosti 
ředitele univerzitní nemocnice za výkon této funkce vzhledem ke 
skutečnosti, že namísto ustanovení § 159 odst. 3 občanského 
zákoníku by bylo nutné v případě náhrady škody ředitele aplikovat 
ustanovení § 257 odst. 2 zákoníku práce. Bude to totiž zpravidla 
právě ředitel univerzitní nemocnice, který bude přijímat valnou 
většinu rozhodnutí v rámci řízení univerzitní nemocnice, proto 
omezení jeho odpovědnosti, zvláště, má-li dodržovat standard péče 
řádného hospodáře, není na místě.  

Požadujeme proto shora označené ustanovení vypustit a nahradit 
jej úpravou, podle níž se budou poměry mezi univerzitní 
nemocnicí a ředitelem řídit smlouvou o výkonu funkce, jejíž 

Neakceptováno  
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náležitosti budou v zákonu podrobně stanoveny.  

 
K části první, § 15 odst. 1 písm. b) a odst. 2  

Konstrukci, podle níž ministr odvolá z funkce člena rady, jenž 
přestane splňovat některou z podmínek pro jmenování do této 
funkce, lze považovat za rozpornou s § 155 odst. 1 občanského 
zákoníku, podle něhož takováto funkce zaniká ex lege, nikoliv 
teprve odvoláním. Požadujeme proto uvedená ustanovení 
přeformulovat tak, aby byl odstraněn shora uvedený rozpor 
s občanským zákoníkem.  

 

Neakceptováno 

K části první, § 19  

Nesouhlasíme s tím, aby měl ministr právo obsadit místo 
přednosty univerzitní kliniky bez výběrového řízení již po třech 
měsících od uvolnění obsazovaného místa. Konstatujeme, že lhůtu 
3 měsíců pro obsazení místa přednosty univerzitní kliniky na 
základě výběrového řízení nelze považovat za nepřiměřenou, tím 
méně pak za natolik dlouhou, aby její prosté uplynutí značilo 
nemožnost jmenovat přednostu na základě výběrového řízení. 
Požadujme proto uvedenou lhůtu prodloužit, popřípadě možnost 
jmenovat přednostu bez výběrového řízení zcela vyloučit.  

Dále upozorňujeme na neodůvodněný rozdíl, kdy přednostou 
univerzitní lékárny může být jmenována pouze osoba, jež 
vystudovala studijní obor farmacie, zatímco v případě přednosty 
univerzitní kliniky není obdobná podmínka, např. absolvování 
studijního oboru všeobecná medicína, dána. Požadujeme 
zdůvodnění uvedeného rozdílu. 

 

Neakceptováno  

K části první, § 24 odst. 5 písm. d)  

Není jasné, co se rozumí možností „ukončit (závazek) ve lhůtě 
kratší než 3 měsíce“. Konkrétně, zda se do uvedeného započítává i 
výpovědní doba. Navrhované pravidlo podle našeho názoru 
v praxi povede ke znemožnění sjednávání trvajících závazků 

Akceptováno 
Ustanovení bylo vypuštěno. 
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vůbec. Výpověď není typickým způsobem zániku závazku na dobu 
určitou; ze zákona je možná v zásadě jen v případě závazků na 
dobu neurčitou, a to s poměrně dlouhou dobou mezi výpovědí a 
samotným ukončením závazku (§ 1998 až 2000 občanského 
zákoníku). V jiných případech (včetně závazků na dobu určitou) je 
nutné si zvlášť sjednat možnost ukončení, přičemž je třeba brát 
v potaz, že takováto podmínka může značně snížit vyjednávací 
pozici osoby, která si chce možnost flexibilního ukončení závazku 
ujednat. S ohledem na to, že v situaci podle uvedeného písmene d) 
se univerzitní nemocnice nachází v určitých hospodářských potíží, 
nepovažujeme takové řešení za vhodné. Omezení vstupování do 
dlouhodobějších závazků lze případně učinit způsobem obdobným 
jako v případě podle písmene c). Požadujeme proto přepracování 
uvedeného ustanovení. 

 
K části první, § 28 odst. 2 písm. c)  

Podle uvedeného ustanovení by měly prostředky z rezervního 
fondu sloužit, mimo jiné, k „překlenutí časového nesouladu mezi 
výnosy a náklady“. Takovéto určení považujeme za neúměrně 
široké a tím i odporující funkci rezervního fondu. Požadujeme 
proto uvedené ustanovení z návrhu bez náhrady vypustit.     

 

Neakceptováno 
Upraveno podle připomínky Ministerstva financí. 

K části první, § 31 až 33 

Požadujme, aby byla tato ustanovení zrevidována a formulována 
obecně; stávající návrh obsahuje celou řadu nejasností, mezer a 
nepřesností. V podrobnostech vizte u dalších připomínek. 

 

Neakceptováno 

K části první, § 31  

Není zřejmé, proč se odstavec 1 vztahuje pouze k výpůjčce. 
Existuje řada dalších smluvních typů, které mohou generovat 
stejný problém – např. výprosa, nájem, pacht. Nejasný je také 
vztah k § 11 odst. 2 písm. d), který hovoří toliko o nájmu a pachtu 
movité věci. 

Neakceptováno 
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V odstavci 2 není zřejmé, proč jsou stanoveny odlišné hodnoty pro 
nabývání a pro zcizování věcí. V obou případech jde o přesun 
hodnot mezi univerzitní nemocnicí a třetí osobou a nezáleží na 
tom, kdo poskytuje specifické plnění.  

Pravidlo formulované v odstavci 3 se nám jeví jako nepraktické a 
zbytečně zatěžující, aniž by přitom bylo schopné dosáhnout 
vytyčeného účelu, kterým je zřejmě uchování nemovitého majetku 
ve vlastnictví univerzitních nemocnic. Nemovitá věc, jak je 
vymezena občanským zákoníkem, je poměrně širokou kategorií 
věcí, zvlášť s ohledem na pravidlo superficies solo cedit (§ 498 
občanského zákoníku – pozemky, podzemní stavby se 
samostatným účelovým určením, věcná práva k těmto, a další). 
Není nám zřejmý důvod, proč by měla být univerzitní nemocnice 
nucena zachovat si vlastnické právo např. ke garáži nebo části 
pozemku ve svém areálu, která je pro ni nepotřebná a s ohledem 
na geografické rozložení univerzitních nemocnic zřejmě 
nepotřebná i pro ostatní univerzitní nemocnice. 

Požadujeme proto uvedené ustanovení přepracovat dle shora 
uvedených připomínek. 

 
K části první, § 32 odst. 1  

K odst. 1 písm. a) a b) a k odst. 3: Domníváme se, že univerzitní 
nemocnici by nemělo být znemožněno sdružit se ve spolku. Pro 
omezení této svobody nenacházíme zdůvodnění.  

V kontextu písmene a) není zřejmé, jaký je význam písmene b). 
Předpokládáme, že je-li záměrem předkladatele zakázat 
univerzitním nemocnicím založit či zřídit právnickou osobu, míní 
tím zřejmě i zákaz nabýt účast (či podíl) v právnické osobě; 
v takovém případě by toto ustanovení bylo nadbytečné. Opačný 
výklad, kdy by se univerzitní nemocnice nemohly sice účastnit 
zakládání nových právnických osob, ale mohly nabýt účast či podíl 
v existující právnické osobě, je nelogický. Požadujeme vyjasnit 
záměr předkladatele v této otázce a podle něj upravit návrh 

Akceptováno částečně 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJKKVQ0I)



28 
 

zákona. 

K odst. 1 písm. c): Za slovo „cenné“ požadujeme vložit slovo 
„papíry“. 

K odst. 1 písm. d): Obdobně jako v písmenu c). 

K odst. 1 písm. e): Požadujeme vypustit. Jedná se o smluvní typ 
obdobný výpůjčce, předmětem je však zastupitelná věc (typicky 
peníze), rovněž se může jednat o lukrativní smluvní typ  
(srov. § 2392 občanského zákoníku). Není tedy vůbec odůvodněn 
odlišný režim zápůjčky a výpůjčky. 

 
K části první, § 32 odst. 2 

Smlouvu o zápůjčce univerzitní nemocnice bez dalšího uzavřít 
nemůže, ale smlouvu o úvěru uzavřít může se souhlasem 
ministerstva. Jediným rozdílem je však to, že smlouva o úvěru je 
úplnou smlouvou (§ 2395 občanského zákoníku; u zápůjčky úroky 
mohou, ale nemusí být sjednány). Není zde žádný důvod pro 
odchylnou úpravu. Požadujeme proto sjednocení úpravy. 

 

Akceptováno 
Možnost uzavřít smlouvu o úvěru byla vypuštěna. 

K části první, § 32 odst. 3  

Není zřejmé, zda se uvedené ustanovení aplikuje i na § 17 návrhu 
zákona, tj. na smlouvu o spolupráci, či zda pouze na jiné smlouvy 
o společné činnosti. Požadujme osvětlení vztahu uvedených 
ustanovení.  

 

§ 32 odst. 3 se na smlouvu o spolupráci nevztahuje.  

 

K části první, § 36 odst. 2  

Z uvedeného ustanovení není patrné, zda souhlas ministerstva 
s právním jednáním univerzitní nemocnice postačuje v případech, 
kdy se překrývá kompetence ministerstva a rady univerzitní 
nemocnice k vyslovení souhlasu [např. § 11 odst. 3 písm. a) a § 31 
odst. 2 písm. a) a b) návrhu zákona], či zda ministerstvo bude moci 
fakticky „suplovat“ souhlas rady univerzitní nemocnice i 
v případech, kdy vyslovení souhlasu spadá výlučně do kompetence 

Akceptováno 
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druhého z uvedených orgánů. Požadujeme upřesnit dikci 
uvedeného ustanovení tak, aby výslovně odpovídala první 
z uvedených variant. 

 
K části první, § 36 odst. 6 

Požadujeme vypustit odstavec 6. Navrhované pravidlo se zjevně 
inspiruje § 48 zákona o obchodních korporacích. Oproti obecnému 
režimu neplatnosti právního jednání (3 létá subjektivní lhůta dle 
občanského zákoníku), zákon o obchodních korporacích počítá 
s režimem přísnějším (jen 6 měsíční subjektivní lhůta pro napadení 
právního jednání). Ten je zde odůvodněn právě povahou 
obchodních korporací vystupujících zejména v podnikatelském 
prostředí, kde je zvlášť kladen důraz na právní jistotu a plynulost 
obchodního styku. S ohledem na povahu univerzitních nemocnic, 
které neslouží primárně k podnikatelským účelům, není recepce 
tohoto pravidla vhodná. Je třeba si uvědomit, že 6 měsíční lhůta by 
v důsledku omezovala ochranu univerzitní nemocnice. 
 

Akceptováno 

K části první, § 37 odst. 1  

Nesouhlasíme s neurčitým stanovením skutkové podstaty 
přestupků podle § 37 odst. 1 písm. a), resp. písm. b). Podle 
uvedených ustanovení by mělo být přestupkem i užití označení 
odvozeného od označení „univerzitní nemocnice“, resp. 
„univerzitní klinika“. Takto konstruovaná skutková podstata je 
však v rozporu s principem nullum crimen sine lege certa, když 
fakticky přenechává dotvoření skutkové podstaty na správním 
orgánu. Požadujeme proto z uvedených ustanovení slova „nebo 
označení od něj odvozené“ bez náhrady vypustit.     

 

Neakceptováno 

K části první, § 37 odst. 2  

Nepovažujeme za vhodné, aby neuzavření veřejnoprávní smlouvy 
o spolupráci podle § 40 odst. 1 ve stanovené lhůtě jednoho roku 
bylo bez dalšího kvalifikováno jako přestupek spáchaný 
univerzitní nemocnicí a vysokou školou. Konstatujeme, že oba 

Neakceptováno 
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uvedené subjekty musí při sjednání smlouvy dbát péče řádného 
hospodáře, pročež mohou nastat situace, kdy uzavření smlouvy 
nebude vhodné, resp. možné. Je přitom diskutabilní, zda lze 
v takovém případě aplikovat § 21 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., 
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, či nikoliv. 
Požadujeme proto dané ustanovení bez náhrady vypustit.  

 
K části druhé  

Ustanovení § 41 představuje nepřímou novelu zákona č. 219/2000 
Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 
vztazích, ve znění pozdějších předpisů, když stanovuje 
kompetence Ministerstva zdravotnictví vůči státním příspěvkovým 
organizacím odlišně, než jak jsou stanoveny v právě uvedeném 
zákoně. S ohledem na čl. 54 odst.1 Legislativních pravidel vlády 
požadujme uvedenou část bez náhrady vypustit.   

 

Neakceptováno 
Zákon č. 219/2000 Sb. přijetí takové úpravy předpokládá (viz  
§ 54 zákona č. 219/2000 Sb.). 

   
 
Ministerstvo vnitra 

 
Obecně 
 
Obecná část důvodové zprávy na str. 2 hovoří o tom, že zásadním 
nedostatkem současné právní úpravy je omezená možnost státních 
příspěvkových organizací nakládat s majetkem, kdy některá právní 
jednání podléhají schválení orgány státu, přičemž celý proces 
může být neúměrně časově náročný. Předložený návrh zákona 
však podle našeho názoru v tomto směru žádný přínos 
nepředstavuje, neboť řada právních jednání je i nadále podmíněna 
předchozím písemným souhlasem Ministerstva zdravotnictví či 
rady univerzitní nemocnice. Podle § 36 odst. 1 je dokonce právní 
jednání učiněné bez tohoto souhlasu neplatné. Návrh žádným 
způsobem neupravuje např. lhůty pro udělení tohoto souhlasu, 
proto se domníváme, že kritizovaný současný stav může přetrvávat 
i po případném přijetí tohoto návrhu zákona. Požadujeme proto 
doplnit navrhovanou právní úpravu o lhůty, jejichž cílem by mělo 

 
Neakceptováno 
Tyto lhůty se budou lišit podle konkrétních případů.  
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být podstatné zkrácení časových úseků, během nichž nemocnice 
nemohou činit zamýšlené právní jednání, neboť k němuž potřebují 
předchozí souhlas. 
 
K § 2 
 
1. Základním dokumentem nově zakládané právnické osoby má 
být její statut, o jehož změnách má podle odstavce 2 rozhodovat 
ministerstvo. Postrádáme v návrhu určení, které orgány univerzitní 
nemocnice, resp. zda vůbec, jsou oprávněny navrhovat změny 
statutu. Pokud je cílem navrhovatele, aby o těchto změnách, které 
mohou mít zásadní význam pro fungování této právnické osoby 
(např. změny ve vymezení poskytovaných zdravotních služeb), 
mohlo rozhodovat Ministerstvo zdravotnictví bez případného 
projednání s orgány univerzitní nemocnice, pak považujeme tuto 
koncepci za nepřijatelnou.  

 
2. Dále se domníváme, že statut univerzitní nemocnice by měl 
obsahovat podstatnější náležitosti než jen název a sídlo, které jsou 
ostatně podle § 1 odst. 2 návrhu dány přímo zákonem, kdy máme 
na mysli zejména otázky ohledně hospodaření, nakládání 
s majetkem, vnitřní organizaci apod.  
 

 
 
Ad 1) Akceptováno  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad 2) Neakceptováno 

K § 4 
 
1. Ustanovení vymezuje orgány univerzitní nemocnice, kdy 
v návaznosti na § 9 odst. 1 je statutárním orgánem této právnické 
osoby ředitel. Vzájemný vztah ředitele, který se zdá být 
monokratickým orgánem ve smyslu § 163 a 164 občanského 
zákoníku, a rady univerzitní nemocnice je dle našeho názoru 
nedostatečně ošetřen. Jestliže je účelem rady univerzitní 
nemocnice kontrola kroků ředitele, je třeba právní úpravu 
přepracovat, neboť rada univerzitní nemocnice vůči němu nemá 
dle současné podoby návrhu výraznější pravomoci a její postavení 
v rámci orgánů univerzitní nemocnice je nejasné. Návrh opětovně 
částečně kopíruje právní úpravu monistické akciové společnosti 

 
 
Ad 1) Neakceptováno  
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(viz § 453 až 456 zákona o obchodních korporacích). Požadujeme 
vysvětlit, proč předkladatel nevycházel při koncipování orgánů 
univerzitní společnosti z doporučení Legislativní rady vlády, která 
byla obsažena v jejím stanovisku k návrhu zákona o veřejné 
neziskové organizaci, kdy bylo navrhováno, aby statutárním 
orgánem byla správní rada s tím, že v právnické osobě může být 
jmenován ředitel, který by ovšem nebyl orgánem právnické osoby, 
ale zaměstnancem. S touto variantou do jisté míry koresponduje i 
znění § 10 odst. 3 návrhu.  

 
2. Dalším orgánem je akademická rada, jejíž role má být dle 
důvodové zprávy především poradní. Požadujeme vymezit vztah 
akademické rady podle tohoto návrhu k zákonu o vysokých 
školách, neboť podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona  
o vysokých školách je akademická rada samosprávným orgánem 
veřejné vysoké školy, ale pouze vysoké školy neuniverzitního 
typu. Z návrhu nelze dovodit, jaký charakter má mít akademická 
rada v rámci univerzitní nemocnice.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad 2) Akademická rada univerzitní nemocnice nemá žádný vztah 
k akademické radě podle zákona o vysokých školách. 

K § 12 odst. 1 
 
Požadujeme vysvětlit, z jakého důvodu je pro ministra 
zdravotnictví závazný pouze návrh ministra financí a vysoké školy 
a návrh zaměstnanců nikoliv. Navrhovaná úprava pak postrádá 
řešení situace, kdy zaměstnanci svého zástupce nezvolí a místo 
v radě zůstane neobsazeno. 
 

Neakceptováno 
Zástupce zaměstnanců není jmenován ředitelem, ale volen 
zaměstnanci nebo odborovou organizací. 
 
Jedná se o úpravu po dohodě s ČMKOS. 

K § 13 odst. 3 
 
Podle § 11 odst. 2 písm. b) bodu 2. schvaluje rada univerzitní 
nemocnice rozpočet. Jelikož se jedná o významnou pravomoc, 
pokládáme za vhodné, aby rozhodování v této věci také podléhalo 
souhlasu alespoň tříčtvrtinové většiny všech hlasů. Požadujeme 
tedy tuto činnost do výčtu v odstavci 3 doplnit. Samostatným 
problémem je pak samotné určení kvóra tříčtvrtinové většiny 
potřebného pro přijetí návrhu, je-li celkový počet rozhodujících 

Neakceptováno 
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osob 7. 
 
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. Z tohoto 
hlediska je důvodová zpráva naprosto nedostatečná, řada 
ustanovení není odůvodněna vůbec, a proto požadujeme její 
doplnění. 
 

Akceptováno 

   
 
Ministerstvo obrany 

 
Obecně 
 
Úvodem musíme konstatovat, že s ohledem na celospolečenský 
význam upravované problematiky není zřejmé, z jakého důvodu 
bylo mezirezortní připomínkové řízení zkráceno na 5 dní a zúženo 
pouze na členy vlády. S tímto způsobem projednání předloženého 
materiálu zásadně nesouhlasíme.  
 
V předkládací zprávě se mj. uvádí, že předložený návrh vychází 
z předchozího návrhu zákona o veřejné neziskové zdravotnické 
organizaci, který byl projednán v meziresortním připomínkovém 
řízení v roce 2015. K tomuto návrhu z roku 2015 uplatnilo 
Ministerstvo obrany zásadní připomínky, které nebyly projednány, 
nebyly akceptovány a materiál tak byl předložen na jednání vlády 
s rozpory.  I z toho důvodu nechápeme postoj Ministerstva 
zdravotnictví, když předkládá návrh zákona o univerzitních 
nemocnicích ve zkráceném a zúženém mezirezortním 
připomínkovém řízení, aniž by alespoň na pracovní úrovni 
připravovaný návrh avizoval Ministerstvu obrany. Je zřejmé, že 
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s ohledem na minimum poskytnutého času, nebylo možné 
připomínky MO precizně zpracovat.   
 
Návrh zákona včetně důvodové zprávy staví zejména na potřebě 
transformace fakultních nemocnic, avšak při zřízení dochází k 
vytvoření univerzitních nemocnic ze subjektů, které statutem 
fakultní nemocnice nedisponují (IKEM, Masarykův onkologický 
ústav, Nemocnice Na Bulovce, Nemocnice Na Homolce, 
Thomayerova nemocnice, Ústav pro péči o matku a dítě), přičemž 
zcela opomíjí Ústřední vojenskou nemocnici - Vojenskou fakultní 
nemocnici Praha. 
 
S předloženým návrhem zásadně nesouhlasíme, neboť 
z navrhované změny zákona o zdravotních službách vyplývá, že 
fakultní nemocnice se od 1. ledna 2018 zrušují, což de facto 
znamená ztrátu statutu Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské 
fakultní nemocnice Praha a tedy i naprosté narušení systému 
vojenského zdravotnictví včetně systému vzdělávání vojenského 
zdravotnického personálu. 
 
Proto žádáme o projednání předloženého návrhu zákona o 
univerzitních nemocnicích v souvislosti se statutem Ústřední 
vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha za 
účasti pověřených zaměstnanců Ministerstva obrany.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zrušované ustanovení § 111 zákona o zdravotních službách se 
na Ústřední vojenskou nemocnici – Vojenskou fakultní 
nemocnici Praha nevztahuje.  

K návrhu jako celku 
 
Navrhujeme doplnit úpravu reflektující specifika vojenské fakultní 
nemocnice (Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní 
nemocnice Praha) (dále jen „ÚVN - VoFN Praha“). 

Žádáme i v návaznosti na jednání, která proběhla k této 
problematice v minulosti, doplnit do předkládaného návrhu zákona 
o univerzitních nemocnicích rovněž úpravu vojenské fakultní 
nemocnice. Návrh úpravy přikládáme – na konci připomínek 
k jednotlivým ustanovením. 

Akceptováno  
Úprava byla doplněna podle návrhu Ministerstva obrany. 
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Odůvodnění: 

Předkládaný materiál se zabývá pouze fakultními nemocnicemi a 
některými dalšími státními příspěvkovými organizacemi, u nichž 
v současné době plní funkci zřizovatele Ministerstvo zdravotnictví. 
Fakultní nemocnicí je ovšem i ÚVN – VoFN Praha, u níž plní 
funkci zřizovatele Ministerstvo obrany. V minulosti bylo 
uvažováno a jednáno o zařazení vojenských nemocnic s jejich 
specifiky do návrhu zákona o neziskových zdravotnických 
organizacích, na který předkládaný materiál navazuje. Požadujeme 
tedy, aby i v tomto materiálu byla reflektována tato specifika. 
Ustanovení § 1 odst. 2 nepovažujeme za dostatečné, neboť by toto 
znamenalo fakticky dvojkolejnost úpravy, když větší část 
univerzitních nemocnic by se řídila předloženým zákonem, a 
vojenská fakultní nemocnice by se řídila samostatným zákonem, 
který by ale ve značné části kopíroval již existující právní úpravu. 
Zároveň upozorňujeme, že vzhledem ke specifikům financování 
bude třeba upravit i zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech.   

 
K § 1  

V návaznosti na připomínku č. 1 požadujeme vzít v úvahu 
specifika ÚVN – VoFN Praha. 

Navrhujeme v § 1 doplnit odst. 6 ve znění: 
„(6) Označení „vojenská univerzitní nemocnice“, překlad tohoto 
označení nebo označení od něj odvozené je oprávněna užívat ve 
svém názvu pouze vojenská univerzitní nemocnice.“. 
 

Odůvodnění: 

Jelikož je ustanovením § 1 odst. 5 chráněn název „univerzitní 
nemocnice“, žádáme, aby obdobným způsobem byl i v návaznosti 
na připomínku č. 1 chráněn název „vojenská univerzitní 
nemocnice“.  

Neakceptováno 
Ustanovení § 1 odst. 5 se vztahuje i na vojenskou univerzitní 
nemocnici. 
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K § 17 odst. 1  
 
Ustanovení změnit takto: „K zajištění spolupráce při 
uskutečňování výuky, specializačního vzdělávání zdravotnických 
pracovníků a dalších pracovníků ve zdravotnictví a vědecké, 
výzkumné a vývojové činnosti uzavírají univerzitní nemocnice a 
veřejná nebo státní vysoká škola veřejnoprávní smlouvu o 
spolupráci podle přílohy č. 2 k tomuto zákonu.“.  
 

Akceptováno jinak 
Z ustanovení odstavce 1 bylo vypuštěno slovo „veřejná“. 
 

K § 17 odst. 2  
 
Ustanovení změnit takto: „Smluvní stranou smlouvy o spolupráci 
je vysoká škola, která je uvedena v příloze č. 2 k tomuto zákonu, 
má akreditován studijní program všeobecné lékařství 
a uskutečňuje výuku studentů ve stejné obci, ve které je 
zdravotnické zařízení univerzitní nemocnice, v němž bude 
uskutečňována výuka studentů veřejné nebo státní vysoké školy 
podle této smlouvy.“. 
 

Odůvodnění:  

Z dikce § 17 odst. 1 a 2 vyplývá, že univerzitní nemocnice má 
uzavřít smlouvu o spolupráci pouze s veřejnou vysokou školou. 
Touto vysokou školou má být v případě FN HK Univerzita 
Karlova. Pokud by byl zákon přijat v navrhovaném znění, pro 
uzavření smlouvy o spolupráci mezi Fakultou vojenského 
zdravotnictví Univerzity obrany a Fakultní nemocnicí Hradec 
Králové by neexistovala právní opora.  

 

Viz výše  

K § 19 odst. 1 

Navrhované ustanovení ve znění "nedojde-li ke jmenování 
přednosty do 3 měsíců od uvolnění této funkce, jmenuje přednostu 
i bez výběrového řízení ministr po dohodě s rektorem vysoké 
školy" požadujeme přeformulovat. 

Neakceptováno 
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Odůvodnění: 
Takto naformulované ustanovení vzbuzuje pochybnosti v tom 
smyslu, že může v praxi vést k poměrně efektivnímu obcházení 
potřeby výběrového řízení, jelikož nejsou stanoveny další 
podmínky, které musí být pro takovýto akt (jmenování bez 
výběrového řízení) splněny.  
 
K hlavě IV (zejména § 23 a § 30) 

V návaznosti na připomínku č. 1 požadujeme vzít v úvahu 
specifika ÚVN – VoFN Praha vzhledem k její činnosti. 

Odůvodnění: 

Nesouhlasíme s možností, aby byl majetek vyveden z vlastnictví 
státu do vlastnictví jednotlivých univerzitních nemocnic. Zejména 
v případě ÚVN – VoFN Praha totiž tento majetek v případě 
krizových stavů a zejména v případě mobilizace má své přesné 
určení a přesně stanovené využití. Pokud by se nadále nejednalo o 
majetek státu, bylo by jeho možné využití ve výše uvedených 
případech komplikované a znamenalo by nutnost úpravy dalších 
souvisejících právních předpisů. Zároveň upozorňujeme na fakt, že 
přijetí předmětného materiálu by znamenalo nutnost úpravy 
zákona č. 218/2000 Sb. a 219/2000 Sb.  

 

Akceptováno částečně 
V případě ÚVN-VoFN zůstane majetek i nadále ve vlastnictví 
státu.  

K § 40  

Považujeme toto ustanovení za diskriminační. 

Požadujeme předmětné ustanovení vypustit. 
 

Odůvodnění: 

Toto ustanovení zvýhodňuje univerzitní nemocnice vzniklé podle 
předkládaného návrhu zákona. Nelze s ním v této podobě 
souhlasit.  

 

Neakceptováno 
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K části čtvrté a osmé 

Považujeme tato ustanovení za diskriminační. 

Požadujeme daná ustanovení vypustit, případně je rozšířit na 
všechny poskytovatele zdravotních služeb. 
 

Odůvodnění: 

Není zdůvodněno, proč by právě univerzitní nemocnice měly mít 
dané výhody oproti jiným poskytovatelům zdravotních služeb, ač 
je jejich hlavní činnost obdobná.  

 

Akceptováno částečně 
Část osmá byla vypuštěna. 

K části sedmé a přílohám 1 a 2 

Nesouhlasíme s navrženou úpravou v návaznosti na připomínku 
č. 1. 

Požadujeme ustanovení části sedmé vypustit, případně doplnit do 
přílohy č. 1 Ústřední vojenskou nemocnici – Vojenskou fakultní 
nemocnici Praha a do přílohy č. 2 její spolupráci s Univerzitou 
obrany/Univerzitou Karlovou. 

Odůvodnění: 

Vzhledem k omezení nově vzniklých univerzitních nemocnic s 
ohledem na přílohy předloženého návrhu zákona považujeme za 
diskriminační, že ÚVN – VoFN Praha by v případě přijetí tohoto 
zákona pozbyla svůj již získaný statut a tím by byla omezena její 
činnost. Zároveň považujeme za diskriminační, že v příloze č. 1 
jsou uvedeny pouze organizace, u nichž funkci zřizovatele plní 
Ministerstvo zdravotnictví a je vypuštěna ÚVN – VoFN Praha, 
resp. Univerzita obrany, která je dle § 2 odst. 7 zákona č. 111/1998 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, státní vojenskou vysokou 
školou.  
 

Akceptováno 
ÚVN-VoFN byla do příloh doplněna.  

Návrh Ministerstva obrany na změnu předloženého návrhu ve 
vztahu k Vojenské fakultní nemocnici 

(1) Postavení a právní poměry vojenské univerzitní nemocnice se 

Akceptováno  
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řídí tímto zákonem s těmito odchylkami : 

a) Hlavní činností vojenské univerzitní nemocnice se dále 
rozumí plnění úkolů v oblasti krizového řízení, odborného 
výcviku vojáků z povolání, vojáků v aktivní záloze a 
civilního personálu ozbrojených sil, poskytování 
zdravotních služeb vojákům z povolání, válečným 
veteránům a vojenským důchodcům, a plnění úkolů 
ozbrojených sil ČR. 

b) Působnost a oprávnění, která podle tohoto zákona přísluší 
ministru zdravotnictví a Ministerstvu zdravotnictví 
vykonává ve vztahu k vojenské univerzitní nemocnici 
ministr obrany a Ministerstvo obrany. 

c) Vojenská univerzitní nemocnice uzavírá smlouvu o 
spolupráci podle tohoto zákona s vojenskou vysokou 
školou mající akreditovaný studijní program nebo studijní 
obor vojenské všeobecné lékařství a vojenská farmacie 
(spolupracující vysoká škola); podmínka, že vysoká škola 
uskutečňuje výuku studentů ve stejné obci, ve které je 
zdravotnické zařízení univerzitní nemocnice, pro 
vojenskou univerzitní nemocnici neplatí.  

d) Vojenská univerzitní nemocnice poskytuje specializační a 
celoživotní vzdělávání přednostně vojákům z povolání a 
civilnímu personálu Ministerstva obrany. 

e) Právo vojenské univerzitní nemocnice uzavřít smlouvu, 
jejímž předmětem je výuka studentů při poskytování 
zdravotních služeb a výzkum a vývoj, také s jinými 
vysokými školami, vyššími odbornými školami nebo 
středními odbornými školami není dotčeno. 

f) Ve vojenské univerzitní nemocnici jsou služebně zařazeni 
vojáci z povolání. Jejich služební poměry se řídí jiným 
právním předpisem1; ustanovení tohoto zákona 
o výběrovém řízení tím nejsou dotčena. Ministerstvo 
obrany stanoví, která funkční místa v univerzitní 
nemocnici musí být obsazena vojákem z povolání. 
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g) Ředitele vojenské univerzitní nemocnice na návrh rady 
vojenské univerzitní nemocnice jmenuje a odvolává 
ministr obrany. Práce ředitele může být vykonávána v 
pracovním poměru k univerzitní nemocnici nebo ve 
služebním poměru vojáka z povolání. 

(2) Vojenská univerzitní nemocnice hospodaří s majetkem státu, 
ke kterému měla ke dni účinnosti tohoto zákona příslušnost 
hospodařit a který od tohoto dne jménem státu nabyla. 
Ustanovení § 30 se na vojenskou univerzitní nemocnici 
nevztahuje. 

(3) Činnost vykonávaná ve prospěch Ministerstva obrany a 
nehrazená z prostředků zdravotního pojištění je hrazena z 
příjmů z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany, a to formou 
provozní a investiční dotace2. 

(4) Náklady za uskutečňování praktické výuky studentů 
spolupracující vojenské vysoké školy jsou hrazeny z příjmů 
z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany. 

(5) V případě válečného stavu se vojenská univerzitní nemocnice 
ruší a převádí se na rozpočtovou organizaci Ministerstva 
obrany. 

 
Dále uvádíme, že bude zřejmě nutné v návrhu upravit také statut 
Vojenské univerzitní nemocnice a její vztah k Ministerstvu 
obrany.  
------------------------------------------ 
1) Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění 
pozdějších předpisů.  
 
2) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění 
pozdějších předpisů. 

   
Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 

K části první 
K § 11 a násl. - Rada univerzitní nemocnice a § 16  - 

Akceptováno 
Úprava rady univerzitní nemocnice a akademické rady byla 
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Akademická rada  
 
Z navrhované úpravy není zřejmé, v jakém právním vztahu mají 
být činní členové rady a akademické rady univerzitní nemocnice. 
Podle navrhovaného znění § 14 lze mít pouze za to, že se má 
v případě člena rady univerzitní nemocnice jednat o „výkon 
funkce“ mimo pracovní poměr (pokud by tomu tak být nemělo, 
pak by úprava v § 14 byla nadbytečná). Pokud však jde o člena 
akademické rady, pak obdobné ustanovení v návrhu obsaženo 
není. Tyto skutečnosti je nezbytné vyjasnit.  
 
Dále z návrhu není zřejmé a je nutné rovněž objasnit, zda má 
členům uvedených orgánů příslušet za výkon činnosti odměna či 
nikoliv. Pokud by odměna příslušet měla, pak je nezbytné rovněž 
upravit, kdo ji určuje.  
 

doplněna.  
Členové rady univerzitní nemocnice a akademické rady budou 
vykonávat funkci mimo pracovní poměr.  
Odměna za výkon funkce bude náležet pouze členům rady 
univerzitní nemocnice. 

   

Ministerstvo 
zemědělství 

 
1. Obecně 
 
Materiál nerespektuje neoddělitelnost akademických senátů fakult 
a univerzit. Z materiálu je patrné, že neprošel připomínkami z řad 
akademické obce. Za zcela nevhodné pak považujeme zřizování 
a rušení univerzitních nemocnic zákonem. Stejně je tomu tak 
u sloučení a rozdělení. Není zcela praktické na každou změnu 
vytvářet nový zákon. Za problematické považujeme i přechodná 
ustanovení.  

 
Zásadně také nesouhlasíme s tím, aby takto problémový materiál 
byl předložen do meziresortního připomínkového řízení bez 
jakékoliv širší diskuze a ještě na zkrácenou dobu.  
 
 

 
Neakceptováno 
Návrh zákona byl vypracován ve spolupráci s rektory dotčených 
vysokých škol a děkany lékařských fakult. Požadavky vysokých 
škol a fakult jsou v návrhu zohledněny. 

2. Požadujeme v zákoně definovat postavení konkrétních 
lékařských fakult jako instituce bezprostředně spolupracující s 
univerzitní nemocnicí. 

Neakceptováno 
Viz výše 
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3. Nejvyšším orgánem fakult a Univerzit jsou akademické senáty. 
Je nutno respektovat jejich roli, která je stanovena v zákonu o 
vysokých školách. Proto je třeba v návrhu zákona stanovit, že dva 
členy rady univerzitní nemocnice jmenuje a odvolává ministr 
(zdravotnictví) na návrh vysoké školy, avšak na základě 
závazného návrhu akademického senátu příslušné fakulty (či 
univerzity). 
 

Neakceptováno 
Viz výše 

 
4. Návrh zákona opomíjí úlohu děkana příslušné lékařské fakulty a 
tím i fakulty.  Děkan ze stávající dikce návrhu se může pouze 
účastnit jednání rady univerzitní nemocnice, bez jakýchkoliv 
pravomocí. 
 

Neakceptováno 
Viz výše 

   

 
Místopředseda vlády 
pro vědu, výzkum 
a inovace 

 
1. Obecně k návrhu  
 
Požadujeme v zákoně definovat postavení lékařských fakult 
(včetně postavení děkana fakulty) jako institucí 
bezprostředně spolupracujících s univerzitními nemocnicemi. 

Odůvodnění: 

Univerzitní nemocnice budou především spolupracovat s 
lékařskými fakultami – univerzita jako celek nemá a ani nemůže 
(skládá se z několika fakult nejrůznějšího zaměření) mít znalosti 
medicínského charakteru nezbytně nutné pro fungování 
univerzitních nemocnic. Role děkana a celé lékařské fakulty je pro 
řádné fungování univerzitní nemocnice nezastupitelná. 

 

 
Neakceptováno 
Návrh zákona byl vypracován ve spolupráci s rektory dotčených 
vysokých škol a děkany lékařských fakult. Požadavky vysokých 
škol a fakult jsou v návrhu zohledněny. 
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2. Obecně k návrhu  

V dosavadních fakultních nemocnicích se nachází několik 
kategorií osob, které jsou zaměstnanci různých subjektů 
(nemocnice, vysoká škola). Z návrhu zákona (důvodové zprávy) 
není jasné, zda bude zachován stávající stav, nebo zda 
zaměstnavatelem bude výhradně univerzitní nemocnice. 

 

 
Bude zachován stávající stav. 

3. K § 12 odst. 1  

Požadujeme, aby návrh vysoké školy na jmenování dvou členů 
rady univerzitní nemocnice byl podmíněn souhlasným 
stanoviskem akademického senátu příslušné fakulty. 

Odůvodnění: 

Akademický senát je nejvyšším samosprávným orgánem fakulty 
a jeho role by měla být v návrhu na jmenování zohledněna. 

 

 
Neakceptováno 
Viz výše  

4. K § 12 odst. 3  

Požadujeme ve větě šesté slova „oprávněn podat ředitel,“ nahradit 
slovy „oprávněna podat“. 

Odůvodnění: 

S ohledem na počet členů rady může právě zástupce zaměstnanců 
být tím pomyslným jazýčkem na vahách při rozhodování. Z toho 
důvodu je nutné, aby takovéhoto zástupce navrhovali pouze 
zaměstnanci, odborové organizace či zástupci zaměstnanců. 
Minimalizuje se tak prostor pro možnou manipulaci jak za strany 
nemocnice, tak ze strany vysoké školy prosadit svého kandidáta 
a vychýlit tím rovnováhu v rozhodování na svou stranu. 

Neakceptováno 
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Úřad vlády 
odbor kompatibility 

 
Obecná připomínka 
 
     Návrh neupravuje, jakým způsobem bude řešeno financování 
univerzitních nemocnic. Činnost univerzitních nemocnic, zvláště 
pokud jde o poskytování vysoce specializované péče, ale bude 
vyžadovat finanční injekce poskytované z veřejných rozpočtů, 
které mohou být způsobilé ovlivnit obchod mezi členskými státy 
(mj. s ohledem na renomé budoucích univerzitních nemocnic) a 
představovat veřejnou podporu. Úprava financování tudíž 
představuje oblast, která je klíčová z hlediska pravidel EU 
z oblasti soutěžního práva, a zejména z oblasti poskytování veřejné 
podpory (viz článek 101 a násl. SFEU). 
     Obecně platí, že poskytování podpory ze státních prostředků, 
které narušuje nebo jen může narušit hospodářskou soutěž tím, že 
zvýhodňuje určité podniky, a pokud ovlivňuje obchod mezi 
členskými státy, je zakázáno. Z tohoto zákazu jsou nicméně 
připuštěny významné výjimky. 
Pro předložený návrh bude zřejmě podstatná výjimka obsažená 
v čl. 106 odst. 2 SFEU, dle kterého „podniky pověřené 
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu1… podléhají 
pravidlům obsaženým ve Smlouvách, zejména pravidlům 
hospodářské soutěže, pokud uplatnění těchto pravidel nebrání 
právně nebo fakticky plnění zvláštních úkolů, které jim byly 
svěřeny“. 
     K tomuto ustanovení smlouvy Evropská komise přijala mj. 
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), které stanoví podmínky, při 
jejichž splnění bude naplněn čl. 106 odst. 2 SFEU a poskytnutí 
příslušné podpory nebude nutno notifikovat (oznamovat) Evropské 
komisi. Vzhledem k tomu, že uvedené rozhodnutí je adresováno 
pouze členskému stát jako celku, nikoliv podnikům, nemůže – bez 

 
 
 
Neakceptováno 
Cílem návrhu zákona není úprava financování univerzitních 
nemocnic. Na financování se vztahují jiné právní předpisy (např. 
zákon o veřejném zdravotním pojištění, rozpočtová pravidla – 
pokud jde o dotace). 
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navazujících úprav v právním řádu členského státu – vyvolat 
účinky, které předpokládá, resp. bez provedení ve vnitrostátním 
právu není možno uvedené výjimky z jinak platného zákazu 
poskytování veřejných podpor využít.  
     Vzhledem k absenci úpravy financování univerzitních 
nemocnic není jasné, jak chce předkladatel zajistit, aby mohly být 
univerzitním nemocnicím poskytovány finanční injekce v potřebné 
míře, ale současně nebyla poskytovaná veřejná podpora 
neslučitelná s vnitřním trhem. Máme za to, že navrhovaná úprava 
v předložené podobě neumožňuje použít výše uvedené rozhodnutí 
Komise 2012/21/EU. Rozhodnutí konkrétně požaduje, aby – 
hodlají-li členské státy využít výše uvedenou výjimku z obecného 
zákazu poskytování veřejných podpor - zajistily, že při přidělování 
veřejných prostředků v rámci služeb obecného hospodářského 
zájmu byl příslušný podnik pověřen jedním nebo několika akty, 
které budou obsahovat: 
- náplň a trvání závazků veřejné služby (doba trvání by v zásadě 

neměla překročit 10 let), 
- o který podnik, případně o které území, se jedná, 
- povahu jakýchkoli výhradních nebo zvláštních práv udělených 

podniku orgánem poskytujícím podporu, 
- popis kompenzačního mechanismu a parametrů pro výpočet, 

kontrolu a přezkoumání vyrovnávací platby, 
- opatření k zamezení a vrácení jakékoli nadměrné vyrovnávací 

platby, 
- odkaz na rozhodnutí 2012/21/EU. 
     Dále musí členské státy, které chtějí využít režimu služeb 
obecného hospodářského zájmu dle rozhodnutí, zajistit, že 
podpora formou vyrovnací platby nebude nadměrná, a to bude 
kontrolováno alespoň každé tři roky během doby pověření a na 
konci této doby. Nadto musí zajistit, že podpora se neposkytne na 
náklady činností mimo rámec služby obecného hospodářského 
zájmu (zákaz křížového financování) a že příjmy a výdaje spojené 
s poskytováním služby obecného hospodářského zájmu budou 
vykazovány odděleně od příjmů a výdajů spojených s jinými 
službami. Rovněž musí zajistit, že po dobu trvání pověření 
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a alespoň po dobu deseti let od konce doby pověření budou k 
dispozici veškeré údaje nezbytné k určení toho, zda je poskytnutá 
vyrovnávací platba slučitelná s tímto rozhodnutím.  
Požadujeme proto vysvětlit, na základě čeho se předkladatel 
domnívá, že lze i při právní úpravě, kterou navrhuje, zajistit 
dostatečné financování univerzitních nemocnic tak, aniž by hrozilo 
riziko neslučitelné podpory podle výše uvedených pravidel EU. 
Jsme názoru, že návrh by měl být v tomto bodě dopracován. 
----------------------------------------------- 
1) Pod tento institut bezpochyby univerzitní nemocnice mohou 

spadnout – srov. čl. 2 odst. 1 písm. b) rozhodnutí Komise 
2012/21/EU. 

 
  

K ČÁSTI PRVNÍ, § 17 návrhu 
 

     Z ustanovení není jasné, zda veřejné vysoké školy mohou 
uzavírat s jinými poskytovateli zdravotních služeb než 
univerzitními nemocnicemi, smlouvy o uskutečňování výuky 
svých studentů studijních programů všeobecného lékařství, 
farmacie a jiných studijních programů zdravotnického zaměření, 
anebo naopak musí veškerou praktickou výuku uskutečňovat 
v univerzitních nemocnicích. Požadujeme vyjasnit. 
     V každém případě, ustanovení § 17 garantuje univerzitní 
nemocnici (přednostní?/ výhradní?) přístup ke spolupráci 
s konkrétní vysokou školou (podle přílohy č. 2) při uskutečňování 
výuky, specializačního vzdělávání a vědecké, výzkumné a 
vývojové činnosti. Takovouto spolupráci, na ni navázané služby 
předních odborníků, možnost vzniku unikátní infrastruktury, 
kterou budou nuceni využívat jiní poskytovatelé zdravotních 
služeb atd., lze považovat za výhodu v rámci hospodářské soutěže 
mezi poskytovateli zdravotních služeb. Tato výhoda je přednostně 
zajištěna (resp. vyhrazena?) univerzitním nemocnicím, které 
vzniknou z fakultních nemocnic (vesměs státních příspěvkových 
organizací) taxativně vyjmenovaných v příloze č. 1 k návrhu. 
Taktéž je označení „univerzitní nemocnice“ vyhrazeno 

 
Ustanovení § 17 nebrání vysokým školám uzavírat smlouvy 
o uskutečňování výuky svých studentů studijních programů 
zdravotnického zaměření i s jinými poskytovateli zdravotních 
služeb. Rovněž i univerzitní nemocnice mohou uzavírat smlouvy 
o uskutečňování výuky ve zdravotnických oborech s jinými 
školami. V tomto smyslu byl návrh doplněn.   
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univerzitním nemocnicím, i když se zdá, že nic v návrhu nebrání 
tomu, aby i jiní poskytovatelé zdravotních služeb mohli 
spolupracovat s veřejnou vysokou školou v obdobném rozsahu, 
jako univerzitní nemocnice.  
     Taková úprava narušuje zásadu rovného zacházení, a proto si 
vyžaduje odůvodnění naléhavými důvody veřejného zájmu. To 
v důvodové zprávě postrádáme. Případně, jak je uvedeno v obecné 
připomínce, je možné univerzitní nemocnice koncipovat jako 
podniky pověřené poskytováním služeb obecného hospodářského 
zájmu. Bylo by však především nutné vyjasnit, co z činnosti 
univerzitní nemocnice bude představovat služby obecného 
hospodářského zájmu (může jít pouze o služby, u nichž je dána 
veřejná potřebnost a které nedokážou zajistit poskytovatelé na 
trhu).) a „pověřit“ univerzitní nemocnice jejich poskytováním (viz 
výše). 
 

  
K ČÁSTI PRVNÍ, § 23 odst. 3 návrhu 

 
     Ručení státu za dluhy vzniklé z činnosti (navíc bez ohledu na 
to, zda jde o činnost hlavní nebo doplňkovou) je nutno považovat 
za zvýhodnění, které by mohlo zakládat veřejnou podporu. Máme 
pochybnosti o slučitelnosti takové veřejné podpory. Požadujeme 
vysvětlit, na základě čeho předkladatel předpokládá, že nevznikne 
rozpor s článkem 107 a násl. SFEU.  
 

 
Ručení státu bylo z návrhu vypuštěno. 

   
 
Český úřad 
zeměměřický 
a katastrální 

 
K § 36 odst. 5 

Požaduji na konci odstavce tečku nahradit středníkem a doplnit 
slova „pokud se souhlas týká nemovité věci, která je předmětem 
evidování v katastru nemovitostí, musí být souhlas nedílnou 
součástí listiny o právním jednání, k němuž je vydán.“. 

Odůvodnění: 

 
Akceptováno 
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Bez příslušného souhlasu je právní jednání neplatné. Pro účely 
vkladového řízení proto považuji za nezbytné, aby se souhlas stal 
nedílnou součástí listiny, na základě které se bude provádět vklad 
práva do katastru nemovitostí. Eliminují se tak případy, kdy někdo 
podá návrh na vklad a zapomene „připojit“ souhlas.  

 
K § 39 odst. 3 věta druhá 

Za slova „věcného práva“ požaduji vložit slova „do katastru 
nemovitostí“ a za slova „k nemovité věci“ požaduji vložit slova 
„ , která je předmětem evidování v katastru nemovitostí“.  

Dále požaduji slova „ministerstvo“ nahradit slovy „univerzitní 
nemocnice“. 

Odůvodnění:  

Není možné, aby návrh na vklad podávalo ministerstvo 
zdravotnictví, které není účastníkem řízení (tím je podle § 13 
katastrálního zákona ten, jehož právo vzniká, mění se nebo se 
rozšiřuje, a ten, jehož právo zaniká, mění se nebo se omezuje). 
V daném případě je účastníkem vkladového řízení univerzitní 
nemocnice a Česká republika. Otázkou však je, kdo má jménem 
České republiky v tomto řízení vystupovat, když zaniklá státní 
příspěvková organizace tak již činit nemůže. Pokud mělo být 
smyslem druhé věty upravit tuto otázku, pak musí být formulována 
odlišně, např. takto: „V řízení povolení vkladu práva do katastru 
nemovitostí vystupuje jménem státu ministerstvo.“ 

 

Akceptováno 

   
 
Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 

 
Vyslovuji zásadní nesouhlas s podstatným zkrácením doby trvání 
připomínkového řízení ve věci a omezení připomínkových míst. 
V této souvislosti poukazuji na skutečnost, že Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) nebyl označen jako 
připomínkové místo, ačkoliv předkládaný materiál zasahuje do 
oblastí veřejné podpory a hospodářské soutěže, které spadají 
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do působnosti Úřadu. 
 

Návrh zákona o univerzitních nemocnicích zahrnuje záměr 
převodu majetku státu na původní státní příspěvkové organizace, 
které podle předloženého návrhu zákona mají změnit právní formu 
na univerzitní nemocnici (§ 39). Ve výnosech univerzitní 
nemocnice mají figurovat podle návrhu zákona (§ 26) zejména 
prostředky ze státního rozpočtu a prostředky z fondů Evropské 
unie. Peněžní prostředky fondu reprodukce majetku původní státní 
příspěvkové organizace splynout podle návrhu zákona s ostatními 
peněžními prostředky univerzitní nemocnice.  

Státní příspěvkové organizace měnící právní formu na univerzitní 
nemocnici mají dle návrhu zákona vykonávat hlavní činnost, 
spočívající v „poskytování lůžkové zdravotní péče a navazujících 
zdravotních služeb, uskutečňování související vědecké, výzkumné, 
vývojové a inovační činnosti a spolupráce s vysokými školami, 
vyššími odbornými školami, středními školami a jinými 
vzdělávacími zařízeními při klinické a praktické výuce 
v akreditovaných studijních programech a studijních oborech 
zdravotnického zaměření a při specializačním a celoživotním 
vzdělávání zdravotnických pracovníků a dalších pracovníků ve 
zdravotnictví podle jiných právních předpisů“, a dále rovněž 
doplňkovou činnost, která je návrhem zákona vymezena obecně 
jako činnost, která „navazuje na hlavní činnost a slouží k zajištění 
provozu univerzitní nemocnice nebo je vykonávána pro splnění 
povinnosti uložené univerzitní nemocnici podle jiného právního 
předpisu anebo je vykonávána za účelem účinnějšího využití 
majetku a lidských zdrojů univerzitní nemocnice“. 

V případě obou činností se univerzitní nemocnice mohou nacházet 
v konkurenci s jinými subjekty na trhu (v rámci hlavní činnosti 
zejména poskytování zdravotních služeb, a uskutečňování 
vědecké, výzkumné, vývojové a inovační činnosti; ve vztahu 
k doplňkové činnosti se pak služby hospodářské povahy 
předpokládají s ohledem na obecné vymezení této části činnosti). 

 
Připomínka je obecná – neobsahuje žádný konkrétní návrh 
na změnu jednotlivých ustanovení návrhu zákona.  
 
Ministerstvo zdravotnictví zastává názor, že návrh zákona není 
v rozporu se zákonem o ochraně hospodářské soutěže a ani 
s předpisy EU upravujícími pravidla veřejné podpory.  
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Rozhodovací praxe Evropské komise1 v oblasti veřejné podpory, 
která se týká opatření ve prospěch nemocnic, konstatuje vliv na 
obchod uvnitř Evropské unie u těch podpor, které jsou 
poskytovány nemocnicím s mezinárodní pověstí poskytujícím 
vysoce specializované lékařské služby, nebo pokud se jedná o 
nemocnice umístěné v příhraničních regionech s častou mobilitou 
pacientů mezi členskými státy. Ve vazbě k předloženému návrhu 
zákona je zejména relevantní první ze zmiňovaných podpor. 
V seznamu státních příspěvkových organizací, kterých se 
předložený návrh zákona týká, se objevují vysoce specializované 
nemocnice s mezinárodní pověstí (např. držitelé mezinárodní 
akreditace JCI, která je známkou nejvyšší kvality poskytované 
péče), nemocnice jsou lokalizované ve městech disponujících 
přímým napojením na velká města v sousedních členských státech 
(letecká, vlaková i autobusová doprava), zejména Praha, ale také 
další sídla uvedených organizací patří k místům s dobrou úrovní 
anglického jazyka, pokud jde o služby poskytované cizincům, a 
konečně ve zmíněných sídlech žije velké množství občanů z jiných 
členských států, kteří se mohou rozhodnout, zda zdravotní služby 
budou poptávat ve svém domovském státě, nebo v ČR. 

Návrh zákona dále umožňuje nově vzniklým univerzitním 
nemocnicím přenechat do výpůjčky věc (a to do 10 mil. Kč bez 
dalšího, nad 10 mil. Kč se souhlasem ministerstva), což může vést 
ke vzniku tzv. přenesené veřejné podpory. 

Předkladatel v důvodové zprávě k předkládanému návrhu zákona, 
v části týkající se zhodnocení slučitelnosti navrhované právní 
úpravy s právem Evropské unie, konstatuje toliko soulad se 
závazky vyplývajícími pro Českou republiku z jejího členství 
v Evropské unii. Já se s ohledem na obsah předloženého materiálu 
nicméně domnívám, že návrh zákona zakládá v dané podobě 
veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, v jejímž případě je členský stát povinen buď 
postupovat podle dostupné výjimky upravené právem veřejné 
podpory či dané opatření podpory před jeho prováděním oznámit 
Evropské komisi. K žádné z těchto skutečností se ovšem 
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předkladatel v materiálu nevyjadřuje. 

S ohledem na vše výše uvedené závěrem požaduji, aby 
předkladatel Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže sdělil, jakým 
způsobem bude zajištěn soulad takové podpory s právem veřejné 
podpory, popř. uvedl návrh zákona do souladu s pravidly veřejné 
podpory.  

 
 
V návrhu zákona se v ustanovení § 3 odst. 1 a 2 s názvem 
„Přeměna univerzitní nemocnice“ stanoví, jakým způsobem má 
docházet mj. ke sloučení univerzitních nemocnic a dále též, že tuto 
změnu lze provést pouze zákonem.  
 
Vzhledem ke skutečnosti, že sloučení univerzitních nemocnic 
může, dle názoru Úřadu, znamenat za určitých okolností spojení 
soutěžitelů podléhající povolení Úřadu ve smyslu § 12 a násl. 
zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně 
některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve 
znění pozdějších předpisů, požaduji, aby předkladatel prokázal, že 
navrhovaným postupem blíže specifikovaným v § 3 návrhu zákona 
nemůže dojít k obcházení povinností spojujících se soutěžitelů 
(univerzitních nemocnic)  vyplývajících  pro  ně ze zákona 
o ochraně hospodářské soutěže. V opačném případě požaduji 
úpravu návrhu zákona tak, aby k obcházení zákona o ochraně 
hospodářské soutěže v případě spojení, které bude podléhat 
povolení Úřadu, dojít nemohlo. 
 
 
--------------------------------------------- 
1. Viz např. Rozhodnutí Komise (EU) 2016/2327 ze dne 5. 

července 2016 o státní podpoře SA.19864 – 2014/C (ex 
2009/NN54) poskytované Belgií – Financování veřejných 
nemocnic IRIS v regionu Brusel – hlavní město. 

 

 
Fúze univerzitních nemocnic provedená zákonem nezbavuje 
příslušné státní orgány odpovědnosti za to, že při tomto způsobu 
fúze nedojde k obcházení zákona o ochraně hospodářské soutěže.  
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V Praze dne 14. února 2017  

Vypracoval:  JUDr. Marian Priščák 
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