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Stanovisko 

 
vlády k návrhu zákona o přechodu Úrazové nemocnice v Brně a o změně zákona, 

kterým se mění zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv 
a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící 

v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona 
č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České 

republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., 
o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů 

(sněmovní tisk č. 373) 
  
 
 

Vláda na jednání své schůze dne 19. prosince 2007 projednala a posoudila 
návrh zákona o přechodu Úrazové nemocnice v Brně a o změně zákona, kterým se 
mění zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České 
republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu 
a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých 
věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb.,               
a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní 
tisk č. 373), a vyslovila s tímto návrhem nesouhlas. 
 

Vláda nepovažuje předložený návrh zákona za přijatelný zejména z dále 
uvedených důvodů. 
 

1. Součástí Úrazové nemocnice v Brně je mezinárodně registrovaný  
traumatologický tým, jenž plní úkoly s celostátní působností a účastní se též 
zahraničních misí. Vláda nemá v úmyslu ukončit činnost uvedeného týmu ani plnění 
úkolů traumatologického centra s celostátní působností. Záměrem je přesunout 
traumatologický tým a plnění úkolů traumatologického centra do Fakultní nemocnice 
Brno, kde budou vytvořeny pro tyto činnosti potřebné podmínky. S ohledem na 
charakter uvedených činností a úkolů, jež mají rovněž dopad na krizovou připravenost 
státu, je žádoucí, aby je i nadále zajišťoval stát. Rovněž tak nelze opomenout ani 
skutečnost, že v souvislosti s přípravou uvedených opatření jsou již vynakládány 
nemalé finanční prostředky na úpravu prostor ve Fakultní nemocnici Brno. 
 

2. Kromě výše uvedených věcných důvodů nesouhlasného vyjádření vlády, ani 
legislativní zpracování předloženého návrhu zákona nepovažuje vláda za akcepto-
vatelné. Návrh  novely  zákona  č. 290/2002 Sb. je koncepčně a systémově zcela mimo  
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rámec právní úpravy v tomto zákoně obsažené. Uvedený zákon byl přijat jako  
legislativní součást II. fáze reformy veřejné správy, přímo souvisel se zánikem 
okresních úřadů a jednorázově k určitému datu řešil transformaci organizačních složek 
státu a státních příspěvkových organizací v působnosti okresních úřadů. Jako takový 
byl tento zákon již konzumován a není věcný ani legislativní důvod nyní do tohoto 
zákona jakkoliv zasahovat. V této souvislosti vláda připomíná výhrady územních 
samosprávních celků k přechodům majetku a závazků na tyto celky formou 
transformačních zákonů; ze strany územních samosprávních celků byly již vznášeny 
výhrady v tom smyslu, že se tak stalo bez ohledu na jejich vůli. 
 

3. Vláda se neztotožňuje ani s tvrzením uvedeným v důvodové zprávě 
předloženého návrhu zákona, že návrh zákona je  vůči globálu veřejných financí 
neutrální a že vlastní provoz nemocnice nebude do budoucna napojen na rozpočet 
kraje. Z rozpočtových pravidel územních rozpočtů vyplývá, že pokud by příspěvková 
organizace z výnosů své činnosti nepokryla své náklady, měl by jí zřizovatel 
poskytnou příspěvek na provoz; tento příspěvek by byl dopadem do rozpočtu Města 
Brno. 
 

4. Vláda považuje za zavádějící rovněž údaj uvedený v důvodové zprávě 
předloženého návrhu zákona, že „vlastní provoz nemocnice je financován z veřejného 
zdravotního pojištění a není přímo napojen na státní rozpočet“. Vláda k tomu uvádí, že 
v roce 2007 obdržela Úrazová nemocnice Brno ze státní rozpočtu účelové neinvestiční 
prostředky na výzkum a vývoj ve výši 4 082 tis. Kč a na krizovou připravenost        
400 tis. Kč.   
 
 
 
 


