
Soustava zdravotnických 
za ízení

B ezen 2008

Jolana TJolana T ššinovinováá



Soustava zdravotnických za ízení

�� zdravotnickzdravotnickáá zaza íízenzeníí ststáátutu
�� zdravotnickzdravotnickáá zaza íízenzeníí obce (kraj)obce (kraj)
�� zdravotnickzdravotnickáá zaza íízenzeníí fyzických osobfyzických osob
�� zdravotnickzdravotnickáá zaza íízenzeníí prpráávnických osobvnických osob

�� 31 z31 záákona kona . 20/1966 Sb., o p. 20/1966 Sb., o péé i o zdravi o zdravíí
lidu, ve znlidu, ve zn nníí pozdpozd jjšíších pch p edpisedpis



Státní ZZ - z izovatel MZ R

�� SpecializovanSpecializovanáá zdrav. zazdrav. za íízenzeníí, FN, PL, FN, PL
��zzáákony kony . 219/2000 Sb.,. 219/2000 Sb., . 218/2000 Sb.. 218/2000 Sb.

�� ZdravotnZdravotníí úústavy, SZstavy, SZÚÚ
��zzáákon kon . 258/2000 Sb.. 258/2000 Sb.

�� ZZááchrannchrannáá sluslu baba
�� letadla urletadla ur enenáá pro LZS smluvnpro LZS smluvn zajizajišš uje uje 

a jejich provoz hrada jejich provoz hradíí ststáát t -- MZMZ CRCR



Státní ZZ – právní forma
�� PP ííspsp vkovvkovéé organizaceorganizace

��ststáávajvajííccíí popo et lze rozet lze rozšíší it pouze zit pouze záákonemkonem
��zmzm ny (slouny (slou eneníí, splynut, splynutíí) pouze z) pouze záákonemkonem
��ruruššeneníí z rozhodnutz rozhodnutíí zz izovateleizovatele

�� ObchodnObchodníí spolespole nostnost
�� pouze akciovpouze akciováá spolespole nostnost
�� pp edchozedchozíí souhlas vlsouhlas vláádydy

�� ,,transformace'' pouze z,,transformace'' pouze záákonem!!!konem!!!



Státní ZZ – další cesta???
�� ZZáákon kon . 92/1991 Sb., o podm. 92/1991 Sb., o podmíínknkáách ch 

pp evodu majetku stevodu majetku stáátu na jintu na jinéé osobyosoby
��privatizaprivatiza nníí projektprojekt
��zalozalo eneníí obchodnobchodníí spolespole nostinosti
��pp edloedlo eneníí vlvláádd ke schvke schváálenleníí

�� Výhoda Výhoda –– na novna novéé nabyvatele pnabyvatele p echecháázejzejíí
prprááva, zva, záávazky, pohledvazky, pohledáávky z obchodnvky z obchodn pr., pr., 
obob anskopr., pracovnanskopr., pracovn pr. aj. prpr. aj. práávnvníích ch 
vztahvztah najednou kupnnajednou kupníí smlouvousmlouvou



Nestátní ZZ – z izovatel kraj
�� ZZ v samostanZZ v samostanéé pp sobnostisobnosti

��pp evedena k 1.1. 2003 z. evedena k 1.1. 2003 z. . 290/2002 Sb.. 290/2002 Sb.
��zzáákon kon . 250/2000 Sb.. 250/2000 Sb.

�� vvššechny druhy ZZ echny druhy ZZ 
��vyjma zdravotnvyjma zdravotníích ch úústavstav
��zzááchrannchrannáá sluslu ba ba –– vyjma LZSvyjma LZS



Nestátní ZZ – právní forma
�� PP ííspsp vkovvkovéé organizaceorganizace

��novnováá ZZ, zmZZ, zm ny, runy, ruššeneníí –– rozhodnutrozhodnutíí krajekraje

�� ObchodnObchodníí spolespole nostinosti
��akciovakciovéé spolespole nosti nosti 
��s.r.o.s.r.o.

�� ,,transformace'' ???,,transformace'' ???



Zákon . 245/2006 Sb.
�� áást zrust zruššena ena ÚÚstavnstavníím soudemm soudem
�� 41 ....v41 ....v ci, kterci, kteréé pp eeššly z vlastnictvly z vlastnictvíí ststáátu do tu do 

vlstanictvvlstanictvíí ÚÚSC musSC musíí být pbýt p i pi p evodu evodu 
vlastnickvlastnickéého prho prááva pva p ednostnednostn nabnabíídnuty dnuty 
ststáátu, jintu, jinéému mu ÚÚSC nebo jinSC nebo jinéému vemu ve ejnejnéému mu 
zdravotnickzdravotnickéému zamu za íízenzeníí



Rozhodnutí soudu
�� Ostravský krajský soud, Olomoucký vrchnOstravský krajský soud, Olomoucký vrchníí

soudsoud
�� ...z...záákaz pkaz p evodu majetku z olomouckých evodu majetku z olomouckých 

nemocnic do akciovnemocnic do akciovéé spolespole nosti...nosti...
�� pp ííspsp vkovvkovéé organizace nenorganizace neníí momo nnéé oznaozna it it 

jako podnik ve smyslu obchodnjako podnik ve smyslu obchodníího zho záákonkonííku!ku!
�� podpodááno dovolno dovoláánníí –– NejvyNejvyššíšší soudsoud



Nestátní ZZ - ostatní
�� zzáákon kon . 160/1992 Sb., o zdravotn. 160/1992 Sb., o zdravotníí ppéé i v i v 

nestnestáátntníích zdravotnických zach zdravotnických za íízenzenííchch
�� fyzickfyzickéé i pri práávnickvnickéé osobyosoby

��vvššechny druhy pechny druhy péé e vyjma hygienicke vyjma hygienickéé, , 
zzááchrannchrannéé sluslu byby

�� prpráávnvníí forma neomezenaforma neomezena
�� vyjma pvyjma p ííspsp vkovvkovéé organizaceorganizace



Smluvní vztahy s pojiš ovnami
�� výbvýb rovrovéé íízenzeníí

��konkonáá se pse p ed uzaved uzav eneníím smlouvy o m smlouvy o 
poskytovposkytováánníí a a úúhradhrad zdravotnzdravotníí ppéé ee

�� navrhujenavrhuje
��zdrav. pojizdrav. pojišš . nebo zdrav. za. nebo zdrav. za ííz. oprz. opráávnvn nnéé

poskytovat zdrav. pposkytovat zdrav. péé i v pi v p íísl. oborusl. oboru
�� zmzm na prna práávnvníí formy!!!formy!!!

��pouze v ppouze v p íípadpad rozrozšíší eneníí rozsahu rozsahu 
poskytovposkytováánníí zdravotnzdravotníí ppéé ee



Q & A

jolana.tesinova@health.czjolana.tesinova@health.cz

D kuji za  pozornost.


