
Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při 
zajištění klinické a praktické výuky 

 
§ 1 

Preambule 
Tento zákon upravuje právní formu poskytovatelů zdravotních služeb zakládaných státem a 
podmínky smluv mezi těmito poskytovateli a vysokými školami při zajištění klinické a 
praktické výuky, dále upravuje způsob přechodu ze současné právní formy poskytovatelů 
(příspěvková organizace) na novou právní formu (ústav/akciová společnost) u těch 
poskytovatelů, kteří jsou zřízeni státem a poskytují zdravotní služby k datu účinnosti tohoto 
zákona.  
 

 
Část I.  

Právní forma poskytovatelů zdravotních služeb založených státem a správa 
provozování zdravotních služeb 

 
Hlava I.  

Právní forma poskytovatelů zdravotních služeb založených státem 
 
§ 2 
Stát ustaví za účelem provozování zdravotních služeb ústav podle zvláštního právního 
předpisu1.  
ALT 
Stát ustaví za účelem provozování zdravotních služeb akciovou společnost podle zvláštního 
právního předpisu2. 
 
§ 3 
Zakládací listina určuje podstatné náležitosti uvedené ve zvláštním právním předpise3 s tím, 
že názvem (ALT obchodní firmou) ústavu (akciové společnosti) bude označení příslušného 
poskytovatele zdravotních služeb a předmětem činnosti bude poskytování zdravotních 
služeb. 
 
O udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb rozhoduje krajský úřad, v jehož 
správním obvodu je zdravotnické zařízení, v němž budou zdravotní služby poskytovány4. 
 
§ 4 
Zakladatelskou funkci k ústavu za stát vykonává ministerstvo zdravotnictví. 
ALT 
Roli zakladatele a jediného společníka v akciové společnosti vykonává ministerstvo 
zdravotnictví. 
 
§ 5 
Stát rozhodnutím vlády určí majetek, který bude vložen do vlastnictví ústavu.  

                                                           
1
 § 407 až 418 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

2
 Zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). 

3
 § 123 an. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

4
 § 15 odst. 1 písm. a)  z. č. 372/2011 Sb. 



Majetek bude vložen do ústavu po rozhodnutí vlády postupem podle zvláštního právního 
předpisu5. O vložení vkladu do vlastnictví ústavu bude po založení ústavu uzavřena smlouva 
mezi zakladatelem ústavu a osobou oprávněnou jednat za ústav před jejím vznikem.  ALT 
Stát založí akciovou společnost rozhodnutím vlády. Vkladem do ní bude majetek ve 
vlastnictví státu, který pro tento účel vymezí rozhodnutí vlády podle věty první. 
 
§ 6 
Vlastnické právo k věcem vkládaných do ústavu přechází na ústav dnem vzniku ústavu, 
nestanoví-li zvláštní právní předpis přechod vlastnického práva pozdější.  
 
§ 7 
Správní rada je tříčlenná.  
Zakladatel jmenuje členy správní rady. 
Pokud bude uzavřena smlouva dle části II. tohoto zákona, a u poskytovatele bude 
zajišťována na základě této smlouvy klinická a praktická výuka, bude zakladatel jmenovat 
členy správní rady tak, že jeden člen správní rady je jmenován na návrh ministerstva 
zdravotnictví, jeden člen správní rady je jmenován na  vysoké školy, s níž má ústav 
uzavřenou smlouvu dle části II. tohoto zákona. Funkční období členů správní rady je tříleté.  
Člen správní rady bude odvolán z důvodů uvedených ve zvláštním zákoně, případně 
z důvodů uvedených v zakládací listině, vždy však na návrh toho, kdo podal návrh na jeho 
jmenování..   
Členem správní rady nemůže být zaměstnanec poskytovatele, který je v pracovně právním 
poměru podřízený řediteli ústavu. 
Členy správní rady schvaluje ministerstvo financí. 
 
ALT 
Představenstvo má tři členy.  
Pokud bude uzavřena smlouva dle části II. tohoto zákona, a u poskytovatele bude 
zajišťována na základě této smlouvy klinická a praktická výuka, bude zakladatel jmenovat 
členy správní rady tak, že jeden člen správní rady je jmenován na návrh ministerstva 
zdravotnictví, jeden člen správní rady je jmenován na  vysoké školy, s níž má ústav 
uzavřenou smlouvu dle části II. tohoto zákona. Funkční období členů správní rady je tříleté. 
Členem správní rady nemůže být zaměstnanec poskytovatele, který je v pracovně právním 
poměru podřízený řediteli akciové společnosti. 
Členy představenstva schvaluje ministerstvo financí. 
 
 
§ 8 
Zakladatel v zakládací listině ústavu zřídí dozorčí radu. 
Dozorčí rada ústavu je tříčlenná.  
Zakladatel ústavu jmenuje a odvolává členy dozorčí rady způsobem, kterým jmenuje a 
odvolává členy správní rady. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté.   
 
 
§ 9 
Statutárním orgánem ústavu je ředitel, jehož navrhuje správní radě ke jmenování 
ministerstvo zdravotnictví.  
 
§ 10 
Správní rada (představenstvo) do šesti měsíců od vzniku a po schválení návrhu statutu vydá 
statut, ve kterém vymezí vnitřní organizaci ústavu (akciové společnosti).  
 

                                                           
5
 Zákon. č. 219/2000  Sb., o nakládání s majetkem státu. 



 
 

Hlava II. 
Správa provozování zdravotních služeb 

 
§ 11 
(1) Správcem poskytovatele zdravotnických služeb může být pouze ten, kdo splňuje 

podmínky pro poskytovatele zdravotnických služeb podle hlavy I. tohoto zákona.  
(2) Správce vybírá zřizovatel podle zákona o zadávání veřejných zakázek nebo veřejnou 

soutěží o nejvhodnější nabídku (dále jen „výběrové řízení“). 
(3) Správce vykonává správu na základě smlouvy o správě. Náležitosti této smlouvy stanoví 

ministerstvo vyhláškou. 
(4) Majetek ústavu (akciové společnosti) podle hlavy I., lze propachtovat; ustanovení této 

hlavy se smlouvu o pachtu a podstavení pachtýře a propachtovatele použijí obdobně. 
 
§ 12 
(1) Správce musí v rámci výběrového řízení doložit údaje o osobách, které byly nebo jsou 

jejími skutečnými majiteli ve smyslu zákona upravujícího některá opatření proti legalizaci 
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu6. 

(2) Správce doloží údaje podle odstavce 1 čestným prohlášením jejích skutečných majitelů.  
(3) Správce vždy také v rámci výběrového řízení uvede údaj o tom, zda jedná na vlastní 

účet nebo ve prospěch jiného.  Jedná-li ve prospěch jiného, uvede pak vždy také údaje 
podle odstavce 1 o osobě, v jejíž prospěch je jednáno.  

(4) Společníci nebo členové správce mu poskytnou veškeré informace nezbytné pro zjištění 
totožnosti skutečného majitele podle odstavce 1 nebo osoby, v jejíž prospěch je jednáno 
podle odstavce 3. 

 
§ 13 
(1) Vyjde-li najevo, že informace sdělená správcem podle § 11 je v podstatném ohledu 

nepravdivá nebo neúplná, je zřizovatel oprávněn od smlouvy o správě odstoupit. 
V takovém případě vydá správce zřizovateli plnění, které od něj podle smlouvy přijal; sám 
je však oprávněn požadovat poté, co vydá takové plnění, pouze náhradu účelně 
vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti s plněním smlouvy.  

(2) Ten, kdo vystavil neúplné nebo nepravdivé čestné prohlášení podle § 11 odst. 2, ručí za 
splnění povinnosti správce vydat zřizovateli plnění. 

 
§ 14 
(1) Správce vykonává s odbornou péčí a osobně plnou správu. 
(2) Správce musí být po celou dobu správy pojištěn proti případné škodě vzniklé 

v souvislosti se správou.  
(3) Správce oznámí zřizovateli bez zbytečného odkladu každou změnu v údajích podle § 11. 

Vyjde-li najevo, že správce tuto povinnost nesplnil, může zřizovatel do jednoho měsíce 
ode dne, kdy se to dozvěděl, od smlouvy o správě odstoupit; § 11 odst. 1 se použije 
obdobně. 

 
 
 

Část II.  
Zajištění klinické a praktické výuky 

 
§ 15 

                                                           
6
 § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.  



Ústav (akciová společnost), ve kterém bude uskutečňována klinická a praktická výuka 
v akreditovaných studijních programech všeobecného lékařství, zubního lékařství a farmacie 
a v akreditovaných studijních programech a vzdělávacích programech nelékařských 
zdravotnických oborů a související výzkumná a vývojová činnost, uzavře za účelem zajištění 
těchto činností smlouvu s vysokou školou. 
 
Ve smlouvě bude vymezen rozsah, struktura a personální zajištění takové činnosti. 
 
§ 16 
Ve smlouvě bude uvedeno, jakými pracovníky každé ze smluvních stran bude zajištěno 
uskutečňování takové činnosti. Ve smlouvě bude uvedeno, kdo bude oprávněn podávat 
pokyny jednotlivým zaměstnancům, na základě jakého právního jednání budou podléhat 
zaměstnanci jedné smluvní strany pokynům druhé smluvní strany při zajišťování výuky, 
výzkumu a vývoje.  
 
Ve smlouvě bude uvedeno, jakým dílem se smluvní strany podílí na uskutečňování výuky, 
výzkumu a vývoje.  
 
§ 17 
Ve smlouvách bude upraven i způsob odměňování zaměstnanců smluvních stran. Ve 
smlouvách bude též upraveno, jakým způsobem budou vysoké školy zasahovat do 
provozování klinické a praktické výuky s tím, že jejich zaměstnanci se budou účastnit v rámci 
pracovního poměru k vysokým školám na zajištění takové výuky.  
 
 

Část III.  
Ustanovení společná, zmocňovací, přechodná a zrušovací 

 
§ 18 
Ministerstvo zdravotnictví  do šesti měsíců od účinnosti zákona vydá  zakládací listinu o 
založení ústavu v tom sídle a v tom předmětu činnosti, ve kterém jí k datu účinnosti tohoto 
zákona provozuje státem zřízená příspěvková organizace.  
Vláda svým rozhodnutím v této lhůtě určí majetek, který bude vložen do takto založeného 
ústavu.  
Návrh na zápis ústavu do veřejného rejstříku bude podán do třiceti dnů od vydání zakládací 
listiny.  
Do vzniku ústavu bude poskytovat zdravotní služby příslušná příspěvková organizace, která 
tyto zdravotní služby poskytuje k datu účinnosti zákona, a jejímž zřizovatelem je stát.  
Do vzniku ústavu hospodaří s majetkem, který bude předmětem vkladu, příslušná 
příspěvková organizace.  
 
ALT 
Ministerstvo zdravotnictví do šesti měsíců od účinnosti tohoto zákona založí akciovou 
společnost se sídlem a s předmětem činnosti, jak je k datu účinnosti tohoto zákona 
provozuje státem zřízená příspěvková organizace hospodařící s majetkem vloženým do 
ustavené akciové společnosti. 
Do vzniku akciové společnosti bude poskytovat zdravotní služby příslušná příspěvková 
organizace, která tyto zdravotní služby poskytuje k datu účinnosti zákona, a jejímž 
zřizovatelem je stát.  
Do vzniku akciové společnosti hospodaří s majetkem, který bude předmětem vkladu, 
příslušná příspěvková organizace.  
 
 
§ 19 



Doplňuje se ust. § 7 odst. 1 písm. j) z.č. 219/2000 Sb. tak, že za slova „nadační fond“ se 
vkládá čárka a za ní termín „ústav“.  
 
Doplňuje se ust. § 29 z. č. 219/2000 Sb. tak, že za slova „nadační fond“ se vkládá čárka a za 
ní termín „ústav“.  
 
 
§ 20 
Ustanovením § 111 z. č. 372/2011 Sb. se ruší. 
 
 
 
 
 
 
 

Část IV. – účinnost 
 
§ 21 
Tento zákon nabývá účinnosti ………………….. 
 
 
 
 


