
1 
 

 
 
 

PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTÍ DOTČENÝCH ZÁKONŮ S VYZNAČENÍM 
NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ 

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

§ 1 
 
     (1) Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie1), zároveň navazuje na 
přímo použitelný předpis Evropské unie38) a upravuje rozsah a způsob vedení účetnictví, 
požadavky na jeho průkaznost, rozsah a způsob zveřejňování informací z účetnictví a 
podmínky předávání účetních záznamů pro potřeby státu. 
 
     (2) Tento zákon se vztahuje na účetní jednotky, kterými jsou 
a)  právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky, 
b) zahraniční právnické osoby a zahraniční jednotky, které jsou podle právního řádu, 

podle kterého jsou založeny nebo zřízeny, účetní jednotkou nebo jsou povinny vést 
účetnictví, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou činnost 
podle zvláštních právních předpisů, 

c) organizační složky státu, 
d) fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku, 
e) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o dani 

z přidané hodnoty, včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu, 
v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní 
rok částku 25 000 000 Kč, a to od prvního dne kalendářního roku, 

f) ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí, 
g) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou společníky sdruženými ve společnosti, 

pokud alespoň jeden ze společníků sdružených v této společnosti je osobou uvedenou 
v písmenech a) až f) nebo h) až l), 

h) ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní předpis, 
i) svěřenské fondy podle občanského zákoníku, 
j) fondy obhospodařované penzijní společností podle zákona upravujícího důchodové 

spoření a podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření, 
k) investiční fondy bez právní osobnosti podle zákona upravujícího investiční společnosti 

a investiční fondy, nebo 
l) ty, kterým povinnost sestavení účetní závěrky stanoví zvláštní právní předpis nebo které 

jsou účetní jednotkou podle zvláštního právního předpisu. 
Ustanovení písmen d) až h) se použijí i pro zahraniční fyzické osoby. Tento zákon se vztahuje 
také na osoby odpovědné za vedení účetnictví podle § 4a. 
 
     (3) Tento zákon dále stanoví podmínky zjišťování účetních záznamů pro potřeby státu. 
Zjišťováním účetních záznamů pro potřeby státu se rozumí soubor činností, které směřují 
ke shromažďování účetních záznamů od vybraných účetních jednotek a účetních jednotek, 
o kterých tak stanoví tento zákon nebo zvláštní právní předpis, v centrálním systému účetních 
informací státu a k sestavení účetních výkazů za Českou republiku. Vybranými účetními 
jednotkami jsou organizační složky státu, státní fondy podle rozpočtových pravidel, územní 
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samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, 
příspěvkové organizace, univerzitní nemocnice a zdravotní pojišťovny. 
 
     (4) Zjišťování účetních záznamů pro potřeby státu, včetně sestavování účetních výkazů 
za Českou republiku, provádí Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“), které též spravuje 
centrální systém účetních informací státu, zajišťuje jeho využívání v rámci monitorovacích, 
zjišťovacích a kontrolních činností orgánů veřejné správy podle zvláštního zákona a zajišťuje 
metodickou podporu vybraným účetním jednotkám v rámci zjišťování účetních záznamů 
pro potřeby státu. 
 

* * * 
 
 
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění sněmovního tisku č. 873 
 

§ 24 
 
     (1) Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů se 
pro zjištění základu daně odečtou ve výši prokázané poplatníkem a ve výši stanovené tímto 
zákonem a zvláštními předpisy.5) Ve výdajích na dosažení, zajištění a udržení příjmů nelze 
uplatnit výdaje, které již byly v předchozích zdaňovacích obdobích ve výdajích na dosažení, 
zajištění a udržení příjmů uplatněny. Pokud poplatník účtuje v souladu se zvláštním právním 
předpisem20) některé účetní operace kompenzovaně, posuzují se náklady, jejichž uznatelnost 
je limitována výší příjmů s nimi souvisejících, obdobně jako by byly účtovány odděleně 
náklady a výnosy. 
 
     (2) Výdaji (náklady) podle odstavce 1 jsou také 
............................................................... 
............................................................... 
zr) výdaje na tvorbu 

1. fondu kulturních a sociálních potřeb u veřejně prospěšného poplatníka nebo sociálního 
fondu u poplatníka, který je veřejnou vysokou školou, univerzitní nemocnicí nebo 
veřejnou výzkumnou institucí, do procentuální výše úhrnu vyměřovacích základů 
zaměstnance pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
zaměstnanosti za zdaňovací období, v jakém lze mzdu zaměstnance uplatnit jako výdaj 
související s dosažením, zajištěním a udržením zdanitelných příjmů, která je shodná 
s procentuální výší základního přídělu, kterým je tvořen fond kulturních a sociální 
potřeb, 

2. fondu účelově určených prostředků u poplatníka, který je veřejnou vysokou školou 
nebo veřejnou výzkumnou institucí, 

3. fondu provozních prostředků u poplatníka, který je veřejnou vysokou školou, 
4. stipendijního fondu u poplatníka, který je vysokou školou, 
5. garančního fondu České kanceláře pojistitelů, 

 
* * * 
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Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o 
vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů  
 

§ 2 
 
     (1) Vysoká škola uskutečňuje akreditované studijní programy a programy celoživotního 
vzdělávání. Typ vysokoškolské vzdělávací činnosti je určen typem uskutečňovaných 
akreditovaných studijních programů. Typy studijních programů jsou bakalářský, magisterský 
a doktorský. 
 
     (2) Vysoká škola je právnickou osobou. 
 
     (3) Vysoká škola je univerzitní nebo neuniverzitní. Označení „vysoká škola“, popřípadě 
z něho odvozené tvary slov mohou mít ve svém názvu pouze vysoké školy. Označení 
„univerzita“, popřípadě z něho odvozené tvary slov mohou mít ve svém názvu pouze vysoké 
školy univerzitní. Tím není dotčeno používání označení „univerzitní nemocnice“, 
„univerzitní klinika“, „univerzitní ústav“ a „univerzitní lékárna“ podle zákona 
o univerzitních nemocnicích. 
 
     (4) Vysoká škola univerzitní může uskutečňovat všechny typy studijních programů 
a v souvislosti s tím vědeckou a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další 
tvůrčí činnost (dále jen "tvůrčí činnost"). 
 
     (5) Vysoká škola neuniverzitní uskutečňuje bakalářské studijní programy a může též 
uskutečňovat magisterské studijní programy a v souvislosti s tím tvůrčí činnost. Vysoká škola 
neuniverzitní se nečlení na fakulty. 
 
     (6) Typ vysoké školy je uveden v jejím statutu a musí být v souladu se stanoviskem 
Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (dále jen "Akreditační úřad"). 
 
     (7) Vysoká škola je veřejná, soukromá nebo státní. Státní vysoká škola je vojenská nebo 
policejní. 
 
     (8) Na vzdělávací a tvůrčí činnosti vysokých škol se mohou podílet i jiné právnické osoby, 
které se touto činností zabývají. 
 
     (9) Nikdo kromě vysoké školy nemá právo přiznávat akademický titul, konat habilitační 
řízení, konat řízení ke jmenování profesorem, používat akademické insignie a konat 
akademické obřady. 
 
     (10) Na vysokých školách je nepřípustné zakládat a organizovat činnost politických stran 
a politických hnutí.1) 
 

ČÁST TŘINÁCTÁ 
FAKULTNÍ NEMOCNICE 

 
§ 93 

 
     (1) Klinická a praktická výuka v oblastech vzdělávání "Všeobecné lékařství a zubní 
lékařství", "Zdravotnické obory" a "Farmacie" se uskutečňuje zejména ve fakultních 
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nemocnicích.22) V těchto nemocnicích se uskutečňuje též vědecká, výzkumná nebo vývojová 
činnost. 
 
     (2) Podrobnosti úpravy stanoví zvláštní předpis.  
 

ČÁST TŘINÁCTÁ 

VÝUKA V UNIVERZITNÍCH NEMOCNICÍCH 
 

§ 93 

Klinická a praktická výuka v studijních programech zdravotnického zaměření 
se uskutečňuje zejména v univerzitních nemocnicích22). V univerzitních nemocnicích 
se uskutečňuje též související vědecká, výzkumná nebo vývojová činnost.  
__________ 
22) Zákon č. …/2017 Sb., o univerzitních nemocnicích a o změně některých zákonů 
(zákon o univerzitních nemocnicích).  
 

* * * 
 
 
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla)  
 

§ 3  
Pojmy 

 
  

 Pro účely tohoto zákona se rozumí  
  
a) dotací peněžní prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního 
fondu poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel,  
  
b) návratnou finanční výpomocí prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo 
Národního fondu poskytnuté, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, bezúročně právnickým nebo 
fyzickým osobám na stanovený účel, které je povinen jejich příjemce vrátit do státního 
rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu,  
  
c) jinými peněžními prostředky státu peněžní prostředky státních finančních aktiv, 
příspěvkových organizací, státních fondů a fondů organizačních složek státu,  
  
d) finančním vypořádáním dotace nebo návratné finanční výpomoci, přehled o čerpání a 
použití prostředků a vrácení nepoužitých prostředků,  
  
e) neoprávněným použitím peněžních prostředků státního rozpočtu, jiných peněžních 
prostředků státu, prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv, 
státního fondu nebo Národního fondu, jejich výdej, jehož provedením byla porušena 
povinnost stanovená právním předpisem, rozhodnutím, případně dohodou o poskytnutí těchto 
prostředků, nebo porušení podmínek, za kterých byly příslušné peněžní prostředky 
poskytnuty, porušení účelu nebo podmínek, za kterých byly prostředky zařazeny do státního 
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rozpočtu nebo přesunuty rozpočtovým opatřením a v rozporu se stanoveným účelem nebo 
podmínkami vydány; dále se jím rozumí i to, nelze-li prokázat, jak byly tyto peněžní 
prostředky použity,  
  
f) zadržením peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státního fondu, státních 
finančních aktiv nebo Národního fondu porušení povinnosti vrácení prostředků poskytnutých 
ze státního rozpočtu, státního fondu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu ve 
stanoveném termínu,  
  
g) správci kapitol státního rozpočtu (dále jen "správci kapitol") ústřední orgány státní správy a 
další organizační složky státu, stanoví-li zvláštní zákon, že tyto organizační složky státu mají 
samostatnou kapitolu ve státním rozpočtu nebo že mají postavení ústředního orgánu státní 
správy nebo že mají postavení ústředního orgánu státní správy pro rozpočtové účely,  
  
h) peněžními prostředky státní pokladny souhrn peněžních prostředků na  
1. příjmových a výdajových účtech státního rozpočtu,  
2. účtech státních finančních aktiv,  
3. účtech ministerstva pro řízení likvidity státní pokladny a pro řízení státního dluhu, s 
výjimkou účtů, které ministerstvo za tímto účelem zřizuje v bankách a pobočkách 
zahraničních bank4) (dále jen „banka“) nebo v bankách v zahraničí,  
4. účtech finančních a celních úřadů, na kterých jsou spravovány daňové příjmy, které jsou 
následně určeny rozpočtům územních samosprávných celků3), státním fondům, Národnímu 
fondu, rezervním fondům organizačních složek státu, do státních finančních aktiv a na účtech 
určených ke správě peněžních prostředků z vybraných cel určených k odvodům do vlastních 
zdrojů Evropské unie3a),  
5. účtech rezervních fondů organizačních složek státu a účtech fondů kulturních a sociálních 
potřeb organizačních složek státu,  
6. účtech cizích prostředků, účtech, u kterých z povahy příjmů a výdajů dané právním 
předpisem vyplývá, že nejsou součástí příjmů nebo výdajů státního rozpočtu, samostatných 
běžných účtech závodního stravování, účtech sdružených prostředků (§ 72),  
7. účtech příspěvkových organizací a univerzitních nemocnic,  
8. účtech státních fondů a Národního fondu,  
9. zvláštních účtech ministerstva podle zákona, kterým se ruší Fond národního majetku České 
republiky,  
10. účtech státní organizace Správa železniční dopravní cesty,  
11. účtech územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí určených k příjmu 
prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu, státních fondů, Národního fondu a dalších 
prostředků, které si na ně územní samosprávné celky nebo dobrovolné svazky obcí převedou 
nebo je na ně přijmou; tyto účty územních samosprávných celků jsou určeny též k příjmu 
výnosů daní nebo podílu na nich, převáděných těmto příjemcům podle zákona upravujícího 
rozpočtové určení daní, pokud územní samosprávný celek tuto možnost nevyloučí písemným 
oznámením ministerstvu a správci daně,  
12. účtech Regionálních rad regionů soudržnosti určených k příjmu prostředků poskytovaných 
ze státního rozpočtu a Národního fondu a dalších prostředků, které si na ně Regionální rady 
regionů soudržnosti převedou nebo je na ně přijmou,  
13. účtech veřejných výzkumných institucí určených k příjmu prostředků poskytovaných ze 
státního rozpočtu a Národního fondu a dalších prostředků, které si na ně veřejné výzkumné 
instituce převedou nebo je na ně přijmou,  
14. účtech veřejných vysokých škol určených k příjmu prostředků poskytovaných ze státního 
rozpočtu, státních fondů a Národního fondu a dalších prostředků, které si na ně veřejné 
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vysoké školy převedou nebo je na ně přijmou,  
15. účtech Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, včetně zvláštního účtu 
veřejného zdravotního pojištění47), účtech resortních, oborových, podnikových a dalších 
zdravotních pojišťoven a svazů zdravotních pojišťoven; to se netýká účtů vytvořených pro 
příjmy a výdaje ze zdaňovaných činností51),  
16. účtech dalších právnických osob vedených se souhlasem ministerstva u České národní 
banky,  
  
i) financujícími položkami peněžní operace spojené s řízením státního dluhu s výjimkou 
peněžních operací na účtech řízení likvidity státní pokladny; jsou jimi zejména výnosy z 
prodeje státních dluhopisů, úvěry přijaté k překonání pokladního schodku státního rozpočtu, 
krátkodobé i dlouhodobé přijaté úvěry, změna stavu na bankovních účtech, které nejsou 
vkladovými účty, umořování jistiny státního dluhu, a za účelem řízení likvidity nákup a 
prodej cenných papírů nebo vklady, které nejsou vázány na určitou lhůtu,  
  
j) programem nebo projektem spolufinancovaným z rozpočtu Evropské unie soubor věcných, 
časových a finančních podmínek pro činnosti k dosažení stanovených cílů Evropské unie, a to 
prostřednictvím orgánů, subjektů a fondů uvedených v článku 175 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 nebo Fondu evropské pomoci nejchudším 
osobám4a),  
  
k) peněžními prostředky státního rozpočtu i peněžní prostředky přijaté organizační složkou 
státu ze zahraničí a vydané prostřednictvím státního rozpočtu,  
  
l) realizací státní záruky zaplacení zaručené částky státem za dlužníka, jehož ručitelem stát 
byl, věřiteli dlužníka na základě ručitelské smlouvy, kterou stát s věřitelem ve prospěch 
dlužníka uzavřel, ručitelského prohlášení nebo záruční listiny, které stát věřiteli ve prospěch 
dlužníka vystavil, nebo zákona, který státu ručitelskou povinnost ukládá,  
  
m) výdaji na vládní úvěry platby vývozcům na základě smluv o částečné úhradě vyváženého 
zboží a služeb, které s nimi uzavřela Česká republika, a smluv České republiky o vládních 
úvěrech s cizími státy; vývozcem se pro účely tohoto ustanovení rozumí fyzická osoba s 
trvalým pobytem nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky, která je 
podnikatelem4d) a uskutečňuje vývoz do států, s nimiž má Česká republika smlouvy o 
vládních úvěrech; smlouvou o vládním úvěru se pro účely tohoto ustanovení rozumí smlouva 
České republiky s cizím státem, podle níž je tento stát povinen jí finanční prostředky, které na 
částečné úhrady vydala, splácet,  
  
n) výdaji na provozní potřeby výdaje organizační složky státu kromě výdajů na programy (§ 
12 odst. 1),  
  
o) rozpočtovým systémem informační systém veřejné správy spravovaný ministerstvem, v 
němž se  
1. soustřeďují údaje potřebné pro sestavení státního rozpočtu, střednědobého výhledu za 
oblast státního rozpočtu a rozpočtového provizoria, pro hodnocení plnění státního rozpočtu a 
pro hospodaření v rozpočtovém provizoriu,  
2. sestavuje státní rozpočet, střednědobý výhled za oblast státního rozpočtu a rozpočtové 
provizorium,  
3. mění údaje na základě změny zákona o státním rozpočtu,  
4. provádějí rozpočtová opatření,  
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5. stanoví výše finančních prostředků, které je možno vynaložit na úhradu závazků (dále jen 
„rezervace“),  
6. vedou rozpočty organizačních složek státu a chronologické evidence rozpočtových 
opatření,  
7. zpracovávají údaje předané Českou národní bankou o provedených operacích za státní 
rozpočet,  
8. zobrazuje plnění státního rozpočtu dle rozpočtové skladby a vznik, evidence a snižování 
nároků z nespotřebovaných výdajů.  
 
 

*** 
 
 
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů 
 

§ 2 
Vymezení pojmů 

  
 Pro účely tohoto zákona se rozumí 
  
a) orgánem veřejné správy organizační složka státu, která je účetní jednotkou podle zvláštního 
právního předpisu,5) státní příspěvková organizace, univerzitní nemocnice, státní fond, 
územní samosprávný celek, městská část hlavního města Prahy, příspěvková organizace 
územního samosprávného celku nebo městské části hlavního města Prahy a jiná právnická 
osoba zřízená k plnění úkolů veřejné správy zvláštním právním předpisem6) nebo právnická 
osoba zřízená na základě zvláštního právního předpisu, která hospodaří s veřejnými 
prostředky,7) 
  
b) kontrolovanou osobou orgán veřejné správy uvedený v písmenu a) a právnická nebo 
fyzická osoba, která je žadatelem o veřejnou finanční podporu nebo jejím příjemcem; 
kontrolovanou osobou je i zahraniční právnická nebo fyzická osoba, pokud na území České 
republiky podniká a je žadatelem o veřejnou finanční podporu nebo jejím příjemcem; 
kontrolovanou osobou jsou i další právnické a fyzické osoby, které jsou na smluvním základě 
zapojeny do systému řízení nebo využívání prostředků Evropské unie podle přímo 
použitelných předpisů Evropských společenství7a), 
  
c) kontrolním orgánem orgán veřejné správy, který je podle tohoto zákona nebo zvláštního 
právního předpisu oprávněný finanční kontrolu u kontrolované osoby vykonávat, 
  
d) vedoucím orgánu veřejné správy osoba nebo orgán oprávněný jednat jménem státu, 
územního samosprávného celku nebo právnické osoby uvedené v písmenu a); v kraji se 
rozumí vedoucím orgánu veřejné správy ředitel krajského úřadu, v obci starosta obce, ve 
statutárních městech primátor a v hlavním městě Praze ředitel Magistrátu hlavního města 
Prahy, 
  
e) osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly právnická nebo fyzická osoba 
podílející se na dodávkách zboží nebo služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné 
finanční podpory, 
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f) veřejnými financemi veřejné příjmy a veřejné výdaje, 
  
g) veřejnými prostředky veřejné finance, věci, majetková práva a jiné majetkové hodnoty 
patřící státu nebo jiné právnické osobě uvedené v písmenu a), 
  
h) veřejnými příjmy příjmy státu nebo právnické osoby uvedené v písmenu a), 
  
i) veřejnými výdaji výdaje vynaložené ze státního rozpočtu, z rozpočtů územních 
samosprávných celků, z jiných peněžních fondů státu, územního samosprávného celku nebo 
jiných právnických osob uvedených v písmenu a), z prostředků soustředěných v Národním 
fondu8) a z jiných prostředků ze zahraničí poskytnutých na základě mezinárodních smluv 
nebo poskytnutých k plnění úkolů veřejné správy, 
  
j) veřejnou finanční podporou dotace, příspěvky, návratné finanční výpomoci a další 
prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu, z rozpočtu územního samosprávného celku nebo 
z rozpočtu jiných právnických osob uvedených v písmenu a), z výnosu prodeje majetku podle 
zákona o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby a ze zisku z účasti státu v 
obchodních společnostech, státního fondu, státních finančních aktiv, dále státní záruky, 
finanční podpora poskytnutá formou slevy na daních i formou osvobození od cla, prostředky 
poskytnuté z Národního fondu a jiné prostředky ze zahraničí poskytnuté na základě 
mezinárodních smluv, aktů práva Evropských společenství, aktů práva jiného členského státu 
Evropské unie nebo k plnění úkolů veřejné správy, 
  
k) poskytovatelem veřejné finanční podpory orgán veřejné správy, který je podle zvláštních 
právních předpisů oprávněn tuto podporu poskytovat, 
  
l) správností finanční a majetkové operace (dále jen "operace") její soulad s právními předpisy 
a dosažení optimálního vztahu mezi její hospodárností, účelností a efektivností, 
  
m) hospodárností takové použití veřejných prostředků k zajištění stanovených úkolů s co 
nejnižším vynaložením těchto prostředků, a to při dodržení odpovídající kvality plněných 
úkolů, 
  
n) efektivností takové použití veřejných prostředků, kterým se dosáhne nejvýše možného 
rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem prostředků vynaložených na 
jejich plnění, 
  
o) účelností takové použití veřejných prostředků, které zajistí optimální míru dosažení cílů při 
plnění stanovených úkolů. 
 
 

*** 
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Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů  
 

§ 109 
Mzda, plat a odměna z dohody 

 
     (1) Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda, plat nebo odměna z dohody za 
podmínek stanovených tímto zákonem, nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis 
jinak39). 
 
     (2) Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované 
zaměstnavatelem zaměstnanci za práci, není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak. 
 
     (3) Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým je 
a) stát6), 
b) územní samosprávný celek40), 
c) státní fond14), 
d) příspěvková organizace, jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně 

zabezpečovány z příspěvku na provoz15) poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo 
z úhrad podle zvláštních právních předpisů, 

e) školská právnická osoba zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, 
obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle školského zákona41), nebo 

f) regionální rada regionu soudržnosti, nebo 
g) univerzitní nemocnice, 
s výjimkou peněžitého plnění poskytovaného občanům cizích států s místem výkonu práce 
mimo území České republiky. 
 
     (4) Mzda a plat se poskytují podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, 
podle obtížnosti pracovních podmínek, podle pracovní výkonnosti a dosahovaných 
pracovních výsledků. 
 
     (5) Odměna z dohody je peněžité plnění poskytované za práci vykonanou na základě 
dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti (§ 74 až 77). 
 

* * * 
 
 
 
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon 
o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů  
 

§ 47 
 
     (1) Poskytovatel jednodenní nebo lůžkové péče je povinen 
a) zajistit hospitalizaci  

1. nezletilých pacientů odděleně od dospělých pacientů, alespoň v samostatných 
pokojích, a to do dne, kdy dovrší 15 let věku, 

2. žen odděleně od mužů v samostatných pokojích, a to s výjimkou poskytování akutní 
lůžkové péče intenzivní, 

b) umožnit pobyt zákonného zástupce nebo opatrovníka, nebo osoby jimi pověřené společně 
s hospitalizovaným nezletilým pacientem nebo pacientem s omezenou svéprávností, 
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pokud to umožňuje vybavení zdravotnického zařízení nebo nebude narušeno poskytování 
zdravotních služeb anebo takový pobyt není na základě jiného právního předpisu 
vyloučen, 

c) včas informovat zákonného zástupce pacienta o propuštění z jednodenní nebo lůžkové 
péče, 

d) zpracovat traumatologický plán, v němž upraví soubor opatření, která se uplatňují 
při hromadných neštěstích, a nejméně jednou za 2 roky ho aktualizovat; jedno vyhotovení 
plánu předat příslušnému správnímu orgánu do 30 dnů ode dne jeho zpracování nebo 
aktualizace; při jeho zpracování vychází z místních podmínek a možností a z výsledků 
jeho projednání podle písmene e), 

e) návrh traumatologického plánu podle písmene d) a návrh jeho aktualizace projednat 
s příslušným správním orgánem, jde-li o fakultní nemocnici univerzitní nemocnici, 
s ministerstvem; podrobnosti o obsahu traumatologického plánu a postup při jeho 
zpracování a projednání s příslušným správním orgánem nebo ministerstvem stanoví 
prováděcí právní předpis, 

f) pacienta vybavit při propuštění léčivými přípravky a zdravotnickými prostředky na 3 dny 
nebo v odůvodněných případech i na další nezbytně nutnou dobu. 

 
     (2) Pokud není pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopen obejít se bez 
pomoci další osoby, může být propuštěn z jednodenní nebo lůžkové péče až po předchozím 
včasném vyrozumění osoby, která tuto péči zajistí. Má-li být propuštěn pacient, u něhož není 
zajištěna další péče, poskytovatel o tom včas informuje obecní úřad obce s rozšířenou 
působností příslušný podle adresy místa trvalého pobytu pacienta, a má-li pacient trvalý pobyt 
na území hlavního města Prahy, informuje Magistrát hlavního města Prahy; obdobně 
postupuje u nezletilých pacientů se závažnou sociální problematikou v rodině. 
 
     (3) Poskytovatel je rovněž povinen v rámci zajištění kvality a bezpečí poskytovaných 
zdravotních služeb 
a) odůvodnit ve zdravotnické dokumentaci případy, kdy se při poskytování zdravotních 

služeb odchýlí od uznávaného medicínského postupu, 
b) zavést interní systém hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb; 

minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení uveřejní ministerstvo 
ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví a na svých internetových stránkách, 

c) dbát na takové používání antibiotik u konkrétního pacienta, aby došlo k omezování rizika 
vzestupu antibiotické rezistence. 

 
     (4) Poskytovatel lůžkové péče je povinen v rámci prevence a kontroly infekcí zpracovat 
program pro prevenci a kontrolu infekcí spojených se zdravotní péčí a zajistit jeho činnost. 
Zaměření tohoto programu musí odpovídat charakteru poskytované zdravotní péče a musí 
vycházet z průběhu hodnocení rizika vzniku infekcí spojených se zdravotní péčí 
v konkrétních podmínkách daného poskytovatele. 
 
     (5) Registrující poskytovatel nebo jiný poskytovatel, který pacienta přijal do péče, je 
povinen, vyžaduje-li to zdravotní stav pacienta, předat mu písemné doporučení k poskytnutí 
příslušné specializované ambulantní péče, jednodenní péče nebo lůžkové péče. Součástí 
doporučení je písemné odůvodnění a důležité informace týkající se zdravotního stavu 
pacienta, včetně výsledků provedených vyšetření a informace o dosud provedené léčbě. 
 

ČÁST DVANÁCTÁ 
FAKULTNÍ NEMOCNICE A CENTRA VYSOCE SPECIALIZOVANÉ PÉČE 
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§ 111 

Fakultní nemocnice 
 
     (1) Fakultní nemocnice je státní příspěvkovou organizací. Zřizovatelskou funkci vůči 
fakultní nemocnici vykonává ministerstvo. 
 
     (2) Fakultní nemocnice poskytuje zdravotní služby a uskutečňuje související výzkumnou 
nebo vývojovou činnost. Na odborných pracovištích fakultní nemocnice se také uskutečňuje 
klinická a praktická výuka podle odstavce 4. 
 
     (3) Společná pracoviště fakultní nemocnice a lékařské fakulty vysoké školy jsou kliniky 
a ústavy; společná pracoviště zřizuje, mění a ruší ředitel fakultní nemocnice po dohodě 
s děkanem lékařské fakulty. V čele kliniky a v čele ústavu je přednosta, kterého jmenuje nebo 
odvolává ředitel fakultní nemocnice po dohodě s děkanem lékařské fakulty. Nedojde-li 
ke jmenování nebo odvolání přednosty podle věty druhé, jmenuje nebo odvolá přednostu 
ministr zdravotnictví po dohodě s rektorem příslušné vysoké školy. 
 
     (4) Na společných pracovištích fakultní nemocnice a lékařské fakulty se na základě 
požadavku vysoké školy uskutečňuje klinická a praktická výuka v akreditovaných studijních 
programech všeobecné lékařství, zubní lékařství a farmacie a v akreditovaných studijních 
programech a vzdělávacích programech nelékařských zdravotnických oborů a související 
výzkumná a vývojová činnost podle jiných právních předpisů44). 
 
     (5) Za účelem zajištění klinické a praktické výuky a výzkumné a vývojové činnosti uzavírá 
fakultní nemocnice s vysokou školou smlouvu, která upravuje zejména rozsah, strukturu 
a personální zajištění klinické a praktické výuky ve fakultní nemocnici, podmínky využití 
majetku fakultní nemocnice při výuce, podmínky využití majetku vysoké školy 
při poskytování zdravotních služeb, vzájemnou spolupráci na výzkumné a vývojové činnosti 
a úhradu nákladů s tím spojených. Tím nejsou dotčeny dohody uzavřené podle dosavadních 
právních předpisů. 
 
     (6) V případě vzdělávání uskutečňovaného jinými školami nebo školskými zařízeními platí 
pro zajištění klinické a praktické výuky a výzkumné a vývojové činnosti na odborných 
pracovištích fakultní nemocnice odstavce 4 a 5 obdobně. 

*** 
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