
SOUČASNÁ PRÁVNÍ 
ÚPRAVA POSTAVENÍ 
FAKULTNÍCH 
NEMOCNIC 
 
Zákon o péči o zdraví 
lidu 
 
Oddíl 3 
Zřizování a provoz 
zdravotnických zařízení 
§ 39 
(1) Zdravotnická zařízení 
zřizují ministerstvo 
zdravotnictví, kraje v 
samostatné působnosti, 
obce, fyzické a právnické 
osoby. 
Podmínky pro vznik, 
změnu, zánik a kontrolní 
činnost zdravotnického 
zařízení stanoví zákon. 
(2) Zdravotnická zařízení 
zřizovaná ministerstvem 
zdravotnictví, kraji v 
samostatné působnosti a 
obcemi jsou povinna 
poskytovat zdravotní péči 
ve spádových územích 
stanovených vyhláškou 
ministerstva 
zdravotnictví. 
(3) Zdravotnická zařízení 
jsou povinna uzavřít 
pojistnou smlouvu o 
pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou 
občanům v souvislosti s 
poskytováním zdravotní 
péče. Toto pojištění musí 
trvat po celou dobu, po 
kterou zdravotnické 
zařízení poskytuje 
zdravotní péči. 
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UNIVERZITNÍ NEMOCNICE  
Vyhláška o postavení, organizaci a činnosti fakultních nemocnic a 
dalších nemocnic, vybraných odborných léčebných ústavů a 
krajských hygienických stanic v řídící působnosti MZ ČR. 

ČÁST DRUHÁ  
ODDÍL PRVNÍ  
FAKULTNÍ NEMOCNICE  
§ 8 Vztah fakultní nemocnice k fakultě a k jiným vzdělávacím zařízením  
(1) Podíl fakultní nemocnice na výchově a vzdělávání studentů lékařských  
a farmaceutických fakult se stanoví dohodou mezi ředitelem fakultní 
nemocnice a děkanem příslušné fakulty. Nevyřešené otázky, u kterých 
nebylo možno dosáhnout dohody, řeší ministerstvo s ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.  
(2) Podíl fakultní nemocnice na dalším vzdělávání lékařů, 
farmaceutů a dalších odborných pracovníků se řídí možnostmi 
fakultní nemocnice. Další vzdělávání lékařů, farmaceutů a dalších 
odborných pracovníků ve zdravotnictví se ve fakultní nemocnici uskutečňuje 
na pracovištích, kterým akreditační komise takové oprávnění udělí. 
Nevyřešené otázky mezi  fakultní nemocnicí a zadavatelem úkolů v 
postgraduálním studiu, u kterých nebylo možno dosáhnout dohody, řeší 
ministerstvo samostatně, jde-li o další vzdělávání organizované Institutem 
pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů, nebo v ostatních případech spolu 
s příslušnými státními či nestátními orgány.  
(3) Podíl fakultní nemocnice na odborné výuce žáků středních škol se 
stanoví dohodou s příslušnými školami. Nevyřešené otázky, u kterých 
nebylo možno dosáhnout dohody, řeší ministerstvo.  
 
Hospodaření FN v roce 2006 (v tis. Kč) 

 Výnosy Náklady Výsledek Závazky Pohledávky 
VFN (2005) 4 502 250 4 498 631 3 619 1 477 732 893 911 
Brno 4 209 306 4 204 770 4 536 370 247 911 164 
Thomayerova 2 029 402 1 800 729 228 673 441 114 238 253 
Motol 5 390 590 5 386 531 3 513 1 253 634 431 281 
na Bulovce 1 884 077 1 842 938 41 139   
Král. 
Vinohrady 2 482 814 2 544 206 -61 416 467 711 263 412 
Plzeň 4 069 801 4 043 945 25 856 603 965 528 275 
Hr.Králové 3 744 721 3 730 075 14 649 441 045 422 365 
u sv. Anny 2 722 664 2 666 228 56 436 666 388 336 385 
Olomouc 
(2007) 3 272 406 3 528 550 

-250 
417 762 702 347 135 

Ostrava 
(2007) 3 365 347 3 421 857 54 649 630 548 231 404 
na Homolce 3 018 000 2 963 000 55 000 477 631 615 138 

 



 

CÍLE NÁVRHU A KRITIKA 

STANOVISKO MINISTERSTVA  
� Věcný záměr si klade za cíl nahradit fakultní 

nemocnice existující v již překonané formě 
příspěvkových organizací univerzitními 
nemocnicemi (UN), které budou mít podobu 
akciových společností, a upravit standardní 
právní vztahy mezi UN a univerzitou včetně 
odstranění dvoukolejnosti v řízení nemocnice. 
   Zvolena byla forma akciové společnosti, která 
je spojena s těmito výhodami: 
- využití existující a osvědčené formy právnické 
osoby podrobně upravené v obch. zákoníku, 
- standardní řízení představenstvem, 
- kontrolní mechanismy upravené v obchodním 
zákoníku (dozorčí rada a společníci 
prostřednictvím valné hromady), 
- z hlediska potřeb specifik univerzitní 
nemocnice nebude okruh odchylek od 
obchodního zákoníku rozsáhlý. 
Naproti tomu zájmové sdružení právnických 
osob je v občanském zákoníku upraveno velmi 
omezeně. Pro vytvoření právnické osoby sui 
generis není věcného opodstatnění. 

� z hlediska právní subjektivity bude univerzitní 
nemocnice plně oddělena od univerzity. 
Univerzita bude vykonávat svůj vliv na činnost 
univerzitní nemocnice prostřednictvím své 
majetkové účasti a zastoupením v orgánech 
nemocnice. Věcný záměr je oproti stávajícímu 
stavu ve fakultních nemocnicích založen na 
majetkovém podílu univerzity v univerzitní 
nemocnici. Podíl na základním kapitálu 
univerzitní nemocnice bude náležet z 34 % 
univerzitě a z 66 % státu. Výuka studentů bude 
zabezpečována na základě písemné smlouvy 
uzavírané mezi univerzitou a univerzitní 
nemocnicí. Smlouva bude soukromoprávní a 
bude se řídit obchodním zákoníkem. Smlouva 
bude upravovat zejména množství, strukturu a 
personální zajištění výuky v univerzitní 
nemocnici, podmínky využití majetku 
univerzitní nemocnice, účast univerzity na 
vědeckých a výzkumných projektech a 
poskytování finančních prostředků univerzitou. 

� výukou studentů v UN nebude dotčena možnost 
realizovat pregraduální a postgraduální 
vzdělávání mimo UN. 

� UN bude založena za jiným účelem než 
podnikáním a bez souhlasu univerzity nemůže 
stát jakkoliv nakládat se svým podílem, platí 
tedy absolutní zákaz privatizace. UN bude mít 
povinnost poskytovat zdravotní péči.   

� EU už schválila prostředky dle principů tohoto 
zákona. 
 

STANOVISKO VYSOKÝCH ŠKOL 
� V zemích EU jsou univerzitní nemocnice 

veřejnoprávní institucemi státní nebo regionální 
nikoliv akciové společnosti a v souladu 
s názorem UK považujeme tuto formu za 
nevhodnou 

� Stávající absence zákona o neziskových 
organizacích – známé z Evropy i USA – zakládá 
důvod, aby takovýto zákon v ČR byl urychleně 
připraven. 

� Další eventualita je vznik samostatného zákona 
o UN jako státních neziskových institucích bez 
přímé vazby na obchodní zákoník. 

� Podíl veřejné vysoké školy na akciovém kapitálu 
ve 34% považujeme za zcela nedostatečný pro 
garanci základního fungování UN ve vztahu pro 
zajištění výuky studentů. Navrhujeme  Podíl 
univerzity na základním kapitálu a.s. je 66%, 
podíl státu 34%. V představenstvu tvoří osoby 
zvolené valnou hromadou na návrh univerzity 
prostou většinu, v dozorčí radě tvoří osoby 
zvolené valnou hromadou na návrh univerzity 
jednu třetinu; stejný poměr platí i pro osoby 
zvolené na návrh státu. 

� nutno rozšířit vliv univerzity na rozhodování 
(2/3 souhlas valné hromady nebo ¾ souhlas 
představenstva) na vybraná rozhodnutí, např. 
struktura UN, organizační, personální politika, 
rozvojové či klíčové strategické dokumenty. 

� Z návrhu není zřejmé pracovně-právní 
postavení zaměstnanců UN z hlediska účasti na 
výuce.  

� Povaha akciové společnosti velmi 
problematizuje uplatňování akademických práv 
a svobod v UN, pokud je nevylučuje vůbec 

� Univerzita má hradit dle návrhu za zajištění 
výuky UN částku, která nepřesáhne náklady za 
výuku. Není zde vztah k částce, kterou stát 
poskytuje na výuku studentů. Teoreticky i 
prakticky je možné, že stát poskytne univerzitě 
částku na studenta, který bude nižší než 
náklady na výuku 

� Veřejná vysoká škola nebude mít reálný vliv 
ovlivňovat vědeckou činnost UN. 

� Nejsou řešeny otázky spojené s rizikem resp. 
ochranou proti konkursu, otázky udělení a 
zejména odebrání statutu UN a není definován 
vztah ke jmenování přednostů pracovišť ze 
strany LF 

ZDROJE PRO DALŠÍ INFORMACE: 

http://www.zmenyprobudoucnost.cz   

http://www.iforum.cz , http://www.mzcr.cz       

http://www.univerzitni-nemocnice.cz    
 


