PRACOVNÍ VERZE - 24. 4. 2008

Návrh
ZÁKON
ze dne ………….. 2008
o univerzitních nemocnicích a univerzitních zdravotnických pracovištích a o změně
některých souvisejících zákonů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
UNIVERZITNÍ NEMOCNICE A UNIVERZITNÍ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVIŠTĚ
Hlava I
Úvodní ustanovení
§1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje postavení a právní poměry univerzitních nemocnic, a univerzitních
zdravotnických pracovišť, udělení a odejmutí statusu univerzitní nemocnice a univerzitního
zdravotnického pracoviště a vznik, trvání a zánik některých právních vztahů souvisejících
s univerzitními nemocnicemi a univerzitními zdravotnickými pracovišti.
§2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)(1)
uUniverzitní nemocnicí se rozumí poskytovatel zdravotních služeb podle
zvláštního právního předpisu1), kterému byl Ministerstvem zdravotnictví (dále jen
„ministerstvo“) udělen status univerzitní nemocnice podle tohoto zákona.,
b)(2)
univerzitním Univerzitním zdravotnickým pracovištěm se rozumí organizační
část zdravotnického zařízení jiného poskytovatele zdravotních služeb než univerzitní
nemocnice, kterému byl ministerstvem udělen status univerzitního zdravotnického pracoviště
pro jeho organizační část.

1)

Zákon č. …/… Sb., o poskytování zdravotních služebzdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování
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-2Hlava II
Univerzitní nemocnice
§3
Univerzitní nemocnice je právnickou osobou ve formě akciové společnosti
poskytujícíe zdravotní služby, uskutečňuje související výzkumnou nebo vývojovou činnost, a
jejímž prostřednictvím se uskutečňuje klinická a praktická výuka v oblasti všeobecného
lékařství, zubního lékařství nebo a farmacie a nebo v dalších zdravotnických oborech a dále
též výzkumná nebo vývojová činnost.
§4
Udělení statusu univerzitní nemocnice
(1) Žádost o udělení statusu univerzitní nemocnice předkládá poskytovatel zdravotních
služeb ministerstvu.
(2) Poskytovatel zdravotních služeb v žádosti vedle dalších náležitostí stanovených
správních správním řádem uvede
a) obchodní firmu, identifikační číslo a sídlo žadatele,
b) adresu zdravotnického zařízení, ve kterém bude zabezpečována klinická a praktická
výuka v oblasti všeobecného lékařství, zubního lékařství nebo farmacie a související
výzkumná a nebo vývojová činnost, pokud se liší od sídla žadatele,
c) vysokou školu2), se kterou má uzavřenou smlouvu podle § 10,
d) významnou výzkumnou a nebo vývojovou činnost uskutečňovanou žadatelem
v posledních pěti kalendářních letech před podáním žádosti; do této činnosti lze zahrnout
také výzkumnou a nebo vývojovou činnost uskutečňovanou právním předchůdcem
žadatele nebo jiným poskytovatelem zdravotních služeb, jestliže byla uskutečňována ve
stejném zdravotnickém zařízení a stejnýmiými zaměstnanci, kteří se podíleli na
výzkumné a vývojové činnosti a jsou ke dni podání žádosti zaměstnanci žadatele.
(3) Poskytovatel zdravotních služeb k žádosti připojí
a)
b)
c)
d)
e)

výpis z obchodního rejstříku, ne starší 90 dní,
rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb,
smlouvu uzavřenou podle § 10,
seznam akcionářů,
doklady prokazující výzkumnou a nebo vývojovou činnost podle odstavce 2 písm. d).
(4) Ministerstvo udělí status univerzitní nemocnice, pokud

a) má žadatel má právní formu akciové společnosti a nebyl založen za účelem podnikání,
b) základní kapitál žadatele činí nejméně 500 000 000 Kč a je v plném rozsahu splacen,
c) akcie o jmenovité hodnotě přesahující jednu třetinu základního kapitálu jsou majetkem
vysoké školy, které byly byla uděleny udělena akreditace magisterskýchého studijníhoch
programů programu všeobecné lékařství, zubní lékařství nebo farmacie, nebo majetkem
několika těchto vysokých škol,
d) žadatel má s vysokou školou uvedenou v písmenu c) uzavřenu smlouvu podle § 10,
e) žadateli bylo vydáno rozhodnutí o udělenímá oprávnění k poskytování zdravotních
služeb,
2)

.

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů
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v posledních pěti kalendářních letech před podáním žádosti odůvodňuje předpoklad, že
výzkumná a nebo vývojová činnost bude po udělení statusu univerzitní nemocnice
uskutečňována na vysoké úrovni,
g) vůči majetku žadatele neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o
úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě
nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující nebo nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.

f)

(5) Status univerzitní nemocnice se uděluje na dobu neurčitou a není převoditelný na
jinou osobu.
(6) Nejsou-li splněny podmínky pro udělení statusu univerzitní nemocnice, ministerstvo
žádost zamítne.
§5
Název univerzitní nemocnice
(1) Univerzitní nemocnice je povinna ve své obchodní firmě uvést slovní spojení
„univerzitní nemocnice“.
(2) Univerzitní nemocnice je povinna do tří měsíců od právní moci rozhodnutí o udělení
statusu univerzitní nemocnice změnit obchodní firmu tak, aby byla v souladu s tímto
zákonem. Pokud tak neučiní, může ministerstvo rozhodnout o odejmutí statusu univerzitní
nemocnice.
(3) Ten, komu byl odejmut status univerzitní nemocnice, je povinen do tří měsíců od
právní moci rozhodnutí o odejmutí statusu univerzitní nemocnice změnit obchodní firmu tak,
aby byla v souladu s tímto zákonem.
§6
Akcie
(1) Univerzitní nemocnice může vydávat pouze kmenové akcie na jméno a v
zaknihované podobě.
(2) Akcie univerzitní nemocnice jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné
hromady, jinak je převod neplatný. O udělení souhlasu s převodem akcií rozhoduje valná
hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů.
§7
Stanovy
(1) Vedle náležitostí stanovených obchodním zákoníkem stanovy univerzitní nemocnice
obsahují organizační strukturu univerzitní nemocnice.
(2) Univerzitní nemocnice je povinna do 90 dnů od právní moci rozhodnutí o udělení
statusu univerzitní nemocnice změnit stanovy tak, aby byly v souladu s tímto zákonem, a
podat návrh na zápis jejich změn do obchodního rejstříku. Není-li návrh podle předchozí

-4první věty podán ve stanovené lhůtě, ministerstvo rozhodne o odejmutí statusu univerzitní
nemocnice.
§8
Zisk
Hospodářský výsledek po zdanění, vykázaný ke konci účetního období, převádí
univerzitní nemocnice pouze na úhradu ztráty minulých let a na doplnění rezervního fondu.
§9
Účetnictví
(1) Univerzitní nemocnice je povinna vést oddělené vnitropodnikové účtování nákladů,
tržeb a výnosů pro činnosti spojené
a)
b)
c)
d)

s poskytováním zdravotních služeb,
se vzděláváním a výukou,
s výzkumnou anebo vývojovou činností, a
s další činností.

(2) Roční účetní závěrky samostatných účetních okruhů podle odstavce 1 podléhají
povinnosti auditu.
§ 10
Smlouva s vysokou školou
(1) Univerzitní nemocnice je povinnamusí mít uzavřenu smlouvu s vysokou školou, které
byly byla uděleny udělena akreditace magisterskýchého studijníhoch programů programu
všeobecné lékařství, zubní lékařství nebo farmacie.
(2) Práva a povinnosti účastníků smlouvy podle odstavce 1 neupravená tímto zákonem se
řídí obchodním zákoníkem. Spory ze smlouvy projednávají a rozhodují soudy.
(3) Smlouva upravuje zejména množství, strukturu a personální zajištění klinické a
praktické výuky v univerzitní nemocnici, podmínky využití majetku univerzitní nemocnice při
výuce, podmínky využití majetku vysoké školy při poskytování zdravotních služeb,
vzájemnou spolupráci na výzkumných a nebo vývojových projektech, poskytování finančních
prostředků vysokou školou a minimální odborné požadavky na výkon vedoucích pracovních
funkcí vedoucí zaměstnance v univerzitní nemocnici, kteří se podílejí na zajišťujících
akademické činnostivýuce studentů a poskytování finančních prostředků vysokou školou.
Vedoucími zaměstnanci podle věty první se rozumí zaměstnanci univerzitní nemocnice,
v jejichž přímé řídící působnosti jsou lékaři, zubní lékaři nebo farmaceuti, kteří se při
poskytování zdravotní péče univerzitní nemocnicí podílejí na výuce studentů.
(4) Smlouva musí být uzavřena na dobu neurčitou.
(3)
(4)(5)
Výše platby vysoké školy za zajištění výuky v univerzitní nemocnici nesmí
přesáhnout výši nákladů vynaložených univerzitní nemocnicí.

-5§ 11
Představenstvo
(1) Představenstvo má 9 členů.
(2) Valná hromada volí šest členů představenstva z osob navržených ministerstvem a tři
členy představenstva z osob navržených vysokou školou, se kterou má univerzitní nemocnice
uzavřenu smlouvu podle § 10 a která je akcionářem univerzitní nemocnice. Pokud uzavřela
univerzitní nemocnice smlouvu podle § 10 s více vysokými školami, které jsou akcionáři
univerzitní nemocnice, navrhují vysoké školy členy představenstva společně.
§ 12
Dozorčí rada
(1) Dozorčí rada má 9 členů.
(2) Valná hromada volí 4 členy dozorčí rady z osob navržených ministerstvem a 2 členy
dozorčí rady z osob navržených vysokou školou, se kterou má univerzitní nemocnice
uzavřenu smlouvu podle § 10 a která je akcionářem univerzitní nemocnice. Pokud uzavřela
univerzitní nemocnice smlouvu podle § 10 s více vysokými školami, které jsou akcionáři
univerzitní nemocnice, navrhují vysoké školy členy dozorčí rady společně.
VARIANTA I
§ 13
Ředitelé
(1) Ředitel či ředitelé jsou zaměstnanci univerzitní nemocnice, kteří jsou voleni a
odvoláváni představenstvem univerzitní nemocnice.
(2) Počet ředitelů, pravidla jejich volby a odvolání, pravomoci a působnost ředitelů
určují stanovy univerzitní nemocnice.
VARIANTA II
§ 13
Ředitelé
(1) Univerzitní nemocnice má jednoho nebo více ředitelů. Ředitel/é jsou voleni a
odvoláváni představenstvem univerzitní nemocnice.
(2) Stanovy univerzitní nemocnice určují počet ředitelů, délku jejich funkčního období,
která nesmí přesáhnout pět let, působnost a pravomoci ředitelů.
(3) Jedním z ředitelů je akademický ředitel. Akademický ředitel je volen a odvoláván
představenstvem na návrh vysoké školy, se kterou má univerzitní nemocnice uzavřenu
smlouvu podle § 10. Akademický ředitel zajišťuje koordinaci akademických činností
v univerzitní nemocnici a odbornou spolupráci s vysokou školou, se kterou má univerzitní
nemocnice uzavřenu smlouvu podle § 10.
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je bezúhonná a plně způsobilá k právním úkonům a která je bezúhonná.. Další podmínky
mohou stanovit stanovy univerzitní nemocnice.
(5) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl pravomocně
odsouzen
a) k trestu odnětí svobody v trvání alespoň jednoho roku za úmyslný trestný čin, nebo
b) za trestný čin spáchaný v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb,
(2)pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen.
(3) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně
odsouzen
a) pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s poskytováním zdravotní péče,
b) pro trestný čin majetkové povahy, nejde-li o trestný čin uvedený v písmenu a),
c) pro trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, nejde-li o trestný čin uvedený v
písmenu a) nebo b),
(4) Stanovy univerzitní nemocnice určují počet ředitelů, délku jejich funkčního období,
která nesmí přesáhnout pět let, působnost a pravomoci ředitelů.
(5) Jedním z ředitelů je akademický ředitel. Akademický ředitel je volen a odvoláván
představenstvem na návrh vysoké školy, se kterou má univerzitní nemocnice uzavřenu
smlouvu podle § 10. Akademický ředitel zajišťuje koordinaci akademických činností
v univerzitní nemocnici a odbornou spolupráci s vysokou školou, se kterou má univerzitní
nemocnice uzavřenu smlouvu podle § 10.
VARIANTA III
§ 13
Ředitelé
(1) Univerzitní nemocnice má zejména ředitele pro zdravotní péči, ředitele pro vědu a
výzkum a akademického ředitele. Další ředitelé mohou být určeni stanovami.
(2) Ředitelé jsou voleni a odvoláváni představenstvem univerzitní nemocnice.
(3) Stanovy univerzitní nemocnice určují počet ředitelů, pravidla jejich volby a odvolání
a pravomoci a působnost ředitelů. Funkční období jednotlivých ředitelů určují stanovy a
nesmí přesáhnout pět let.
(4) Ředitel univerzitní nemocnice je zaměstnancem univerzitní nemocnice. Na ředitele
univerzitní nemocnice se však přiměřeně vztahují ustanovení týkající se odpovědnosti a
zákazu konkurence člena představenstva akciové společnosti podle zvláštního právního
předpisu (poznámka pod čarou – odkaz na obchodní zákoník).
(5) V působnosti akademického ředitele je zejména zajišťování koordinace
akademických činností v univerzitní nemocnici a odborné spolupráce s vysokou školou, se
kterou má univerzitní nemocnice uzavřenu smlouvu podle § 10. V působnosti ředitele pro
zdravotní péči je zejména zajišťování poskytování zdravotních služeb. V působnosti ředitele
pro vědu a výzkum je zejména zajišťování výzkumné nebo vývojové činnosti univerzitní
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-7nemocnice. Případné další konkrétní pravomoci a působnost každého z uvedených ředitelů,
popř. dalších ředitelů upravují stanovy univerzitní nemocnice.
§ 14
Odejmutí statusu univerzitní nemocnice
(1) Ministerstvo odejme status univerzitní nemocnice
a) pokud univerzitní nemocnice nesplňuje po vydání rozhodnutí o udělení statusu
univerzitní nemocnice některou z podmínek uvedených v § 4 odst. 4 písm. a) až e),
b) požádá-li o to univerzitní nemocnice,
c) v dalších případech stanovených tímto zákonem.
(2) Univerzitní nemocnice je povinna oznámit ministerstvu všechny změny a doplnění
týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení statusu
univerzitní nemocnice, a skutečnosti, které by mohly mít za následek odejmutí statusu
univerzitní nemocnice podle tohoto zákona, a předložit doklady o nich do 30 dnů ode dne
jejich vzniku.
(3) Na základě oznámení podle odstavce 2 ministerstvo podle okolností status odejme.
Hlava III
Univerzitní zdravotnické pracoviště
§ 15
Naformátováno: Písmo: není Tučné

V univerzitním zdravotnickém pracovišti jsou poskytovány zdravotní služby a je v něm
uskutečňována klinická a praktická výuka v oblasti všeobecného lékařství, zubního lékařství
nebo farmacie nebo v dalších zdravotnických oborech a související výzkumná nebo vývojová
činnost.
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§ 16
Udělení statusu univerzitního zdravotnického pracoviště
(1) Žádost o udělení statusu univerzitního zdravotnického pracoviště předkládá
poskytovatel zdravotních služeb ministerstvu.
(2) Poskytovatel zdravotních služeb v žádosti uvede
a) obchodní firmu nebo název a sídlo žadatele, jméno, příjmení, státní občanství, datum
narození a bydliště nebo adresu pobytu na území České republiky, pokud byl povolen,
osoby nebo osob, které jsou jeho statutárním orgánem nebo jeho členy, je-li právnickou
osobou,
b) jméno a příjmení, datum narození a, bydliště a místo podnikání, je-li fyzickou osobou,
c) adresu zdravotnického zařízení, ve kterém bude zabezpečována klinická a praktická
výuka v oblasti všeobecného lékařství, zubního lékařství, farmacie nebo jiných
zdravotnických oborů a související výzkumná a nebo vývojová činnost, pokud se liší od
místa podnikání,
d) identifikační číslo,
e) předmět podnikání,
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zdravotnického pracoviště,
g)f) zdravotní služby poskytované v organizační části podle písmene fe),
h)g) vysokou školu, se kterou má uzavřenu smlouvu podle § 17,
i)h) významnou výzkumnou a nebo vývojovou činnost uskutečňovanou v posledních pěti
kalendářních letech před podáním žádosti v organizační části podle písmene fe).
(3) Poskytovatel zdravotních služeb k žádosti připojí
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán,
b) rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb,
c) smlouvu uzavřenou podle § 17,
d) doklady prokazující výzkumnou a nebo vývojovou činnost podle odstavce 2 písm. hi).
(4) Ministerstvo udělí status univerzitního zdravotnického pracoviště, pokud
a) má žadatel má s vysokou školou uzavřenu smlouvu podle § 17,
b) žadateli bylo vydáno rozhodnutí o udělenímá oprávnění k poskytování zdravotních
služeb,
c) výzkumná a nebo vývojová činnost uskutečňovaná v posledních pěti kalendářních letech
před podáním žádosti v organizační části, pro kterou bude udělen status univerzitního
zdravotnického pracoviště, odůvodňuje předpoklad, že výzkumná a nebo vývojová
činnost bude po udělení statusu uskutečňována na vysoké úrovni,
d) vůči majetku žadatele neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o
úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě
nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující nebo nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.
(5) Nejsou-li splněny podmínky pro udělení statusu univerzitního zdravotnického
pracoviště, ministerstvo žádost zamítne.
Naformátováno: Text odstavce

§ 17
Smlouva s vysokou školou
(1) Poskytoval zdravotních služeb, kterému byl udělen status univerzitního
zdravotnického pracoviště, musí mít uzavřenu smlouvu s vysokou školou, které byla udělena
akreditace magisterského studijního programu všeobecné lékařství, zubní lékařství nebo
farmacie.
(2) Práva a povinnosti účastníků smlouvy podle odstavce 1 neupravená tímto zákonem,
se řídí obchodním zákoníkem. Spory ze smlouvy projednávají a rozhodují soudy.
(3) Smlouva upravuje zejména množství, strukturu a personální zajištění klinické a
praktické výuky v univerzitním zdravotnickém pracovišti, podmínky využití majetku
poskytovatele zdravotních služeb při výuce, vzájemnou spolupráci na výzkumných a nebo
vývojových projektech a poskytování finančních prostředků vysokou školou.
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Odejmutí statusu univerzitního zdravotnického pracoviště
(1) Ministerstvo odejme status univerzitního zdravotnického pracoviště
a) pokud poskytovatel zdravotních služeb nesplňuje po vydání rozhodnutí o statusu
některou z podmínek uvedených v § 15 § 16 odst. 4 písm. a) a b),
b) požádá-li o to poskytovatel zdravotních služeb.
(2) Poskytovatel zdravotních služeb, kterému byl udělen status univerzitního
zdravotnického pracoviště, je povinen oznámit ministerstvu všechny změny a doplnění
týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení statusu
univerzitního zdravotnického pracoviště, a skutečnosti, které by mohly mít za následek
odejmutí statusu univerzitního zdravotnického pracoviště podle tohoto zákona, a předložit
doklady o nich do 30 dnů ode dne jejich vzniku.
(3) Na základě oznámení podle odstavce 2 ministerstvo podle okolností status
univerzitního zdravotnického pracoviště odejme.
Hlava IV
Ministerstvo zdravotnictví
§ 18
Ministerstvo
a) rozhoduje o udělení a odejmutí statusu univerzitní nemocnice,
a) rozhoduje o udělení a odejmutí statusu univerzitního zdravotnického pracoviště,
b) projednává správní delikty uvedené v § 20.
Hlava V
Společná ustanovení
§ 19
(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, řídí se právní postavení univerzitní nemocnice
obchodním zákoníkem.
(2) Slovní spojení „univerzitní nemocnice“, překlad tohoto slovního spojení nebo slovní
spojení od něj odvozené je oprávněna užívat pouze právnická osoba, které byl udělen status
univerzitní nemocnice.
(3) Slovní spojení „univerzitní zdravotnické pracoviště“, překlad tohoto slovního spojení
nebo slovní spojení od něj odvozené je oprávněn užívat pouze poskytovatel zdravotních
služeb, kterému byl udělen status univerzitního zdravotnického pracoviště, a to pro označení
příslušného univerzitního pracoviště.
Správní delikty
§ 20
Správní delikty
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

Naformátováno: Nadpis paragrafu,
Bez odrážek a číslování

- 10 a) neoprávněně užívá slovní spojení univerzitní nemocnice, nebo
b) neoprávněně užívá slovní spojení univerzitní zdravotnické pracoviště.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 500 000 Kč.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) neoprávněně užívá slovní spojení univerzitní nemocnice, nebo
b) neoprávněně užívá slovní spojení univerzitní zdravotnické pracoviště., nebo
b)
c) nesplní oznamovací povinnost podle § 14 odst. 2 nebo podle § 17 odst. 2.
(4) Za správní delikt podle odstavce 3 písm. a) a b) lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.
(4)(5)
Univerzitní nemocnice nebo poskytovatel zdravotních služeb, kterému byl
udělen status univerzitního zdravotnického pracoviště, se dopustí správního deliktu tím, že
nesplní oznamovací povinnost podle § 14 odst. 2 nebo podle § 18 odst. 2.
(5)(6)

Za správní delikt podle odstavce 3 5 písm. c) lze uložit pokutu do 200 000 Kč.
§ 21

Naformátováno: Paragraf, Bez
odrážek a číslování

(6)(1)
Právnická nebo podnikající fyzická osoba za správní delikt podle odstavce 3
neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby
porušení právní povinnosti zabránila.

Naformátováno: Víceúrovňové +
Úroveň: 1 + Styl číslování: 1, 2, 3, … +
Začít od: 1 + Zarovnání: Vlevo +
Zarovnat na: 0,75 cm + Tabulátor za:
1,38 cm + Odsadit na: 0 cm

(7)(2)
Při určení výše pokuty za správní delikt právnické nebo podnikající fyzické
osoby podle odstavce 3 se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho
spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

Naformátováno: Víceúrovňové +
Úroveň: 1 + Styl číslování: 1, 2, 3, … +
Začít od: 2 + Zarovnání: Vlevo +
Zarovnat na: 0,75 cm + Tabulátor za:
1,38 cm + Odsadit na: 0 cm

(8)(3)
Odpovědnost právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby za
správní delikt zaniká, jestliže ministerstvo o něm nezahájilo řízení do 1 roku ode dne, kdy se o
něm dozvědělo, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.
(9)(4)
Správní delikty projednává a pokuty vybírá a vymáhá ministerstvo.
Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
Hlava VI
Ustanovení přechodná
§ 22
Stát bezúplatně převede akcie poskytovatele zdravotních služeb o jmenovité hodnotě
tvořící 34 procent základního kapitálu na vysokou školu, které byly byla uděleny udělena
akreditace magisterskýchého studijníhoch programů programu všeobecné lékařství, zubní
lékařství nebo farmacie, a která s tímto poskytovatelem zdravotních služeb uzavřela smlouvu
podle § 10, a to na základě žádosti vysoké školy podané ministerstvu do tří měsíců ode dne
účinnosti tohoto zákona. Převod je osvobozen od daně darovací. V případě převodu akcií
nabytých vysokou školou podle věty první do 10 let od účinnosti zákona, musí být přednostně
nabídnuty bezúplatně do vlastnictví státu.
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Změna zákona o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
§ 23
V § 4 odst. 3 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně
některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 20/2004 Sb. a zákona č.
186/2006 Sb. se slovo „fakultních“ nahrazuje slovem „univerzitních“.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o
vysokých školách)
§ 24
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb., zákona č. 147/2001 Sb., zákona č.
362/2003 Sb., zákona č. 96/2004 Sb., zákona č. 121/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona
č. 473/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb.,
zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 624/2006
Sb., zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:
1. V § 2 se na konci odstavce 3 doplňuje věta: „Tímto není dotčeno používání označení
„univerzitní nemocnice“ a „univerzitní zdravotnické pracoviště“ a z nich odvozená
označení podle zákona o univerzitních nemocnicích a univerzitních zdravotnických
pracovištích a o změně některých zákonů.“.
2. V § 19 se doplňuje odstavce 4, který včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:
„(4) Odstavec 3 se nevztahuje na nabývání akcií poskytovatele zdravotních služeb, je-li
účelem nabytí akcií splnění podmínek pro udělení statusu univerzitní nemocnice
podle zvláštního zákona1). Nestane-li se poskytovatel zdravotních služeb univerzitní
nemocnicí do jednoho roku od nabytí akcií veřejnou vysokou školou, považuje se
právní úkon, kterým veřejná vysoká škola nabyla akcie poskytovatele zdravotních
služeb, od počátku za neplatný.
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----------------------------1)
Zákon č. …/… Sb., o univerzitních nemocnicích a univerzitních zdravotnických pracovištích a o změně
některých zákonů.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1 se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a, a to
včetně odkazu na poznámku pod čarou.
3. Část jedenáctá se zrušuje.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o dani z přidané hodnoty
§ 25
V § 57 zákona č. 235/2004 Sb., o dani přidané hodnoty, ve znění zákona č. 124/2005 Sb.,
zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č.
545/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb. a
zákona č. 172/2007 Sb., se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 44g zní:
„(3) Od daně je osvobozeno poskytnutí služby univerzitní nemocnicí vysoké škole na
základě smlouvy uzavřené podle zvláštního zákona44g, jestliže služba úzce souvisí
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- 12 se vzdělávací činností poskytovanou na vysoké škole v magisterskýchém
studijníchm programech programu všeobecné lékařství, zubní lékařství nebo
farmacie.“.
----------------------------44g)
Zákon č. …/… Sb., o univerzitních nemocnicích a univerzitních zdravotnických pracovištích a o změně
některých souvisejících zákonů.“.
CELEX: 32006L0112

ČÁST PÁTÁ
Účinnost
§ 26
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.

