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1 Úvod

V dnešní společnosti tržního hospodářství se stále častěji setkáváme se situací, kdy se 

lékařské praxe stávají předmětem obchodněprávních vztahů. Je to dáno zejména tím, že 

dlouhodobě vybudovávaná lékařská praxe má často vysokou hodnotu. Tato transakce je 

ve většinu případů výhodná pro obě smluvní strany, jelikož často jde o transakci mezi 

lékařem odcházejícím do důchodu a začínajícím lékařem (není tomu tak samozřejmě 

vždy), pro něhož by vybudování nové lékařské praxe stálo spoustu času a úsilí. Často se 

v současné době rovněž setkáváme s transakcemi, v nichž na straně kupující je 

obchodní společnost, jež provozuje velké množství jednotlivých lékařských praxí.

V praxi existují různé způsoby a různé právní tituly na základě nichž lze transakci 

provést (často je pro výběr právního titulu určující právní forma smluvních stran), avšak 

vzhledem k tomu, že lékařskou praxi lze považovat za obchodní závod, vybrala jsem si 

pro svou práci právě téma koupě/prodeje lékařské praxe na základě smlouvy o koupi 

závodu.

Ve své práci na téma Koupě obchodního závodu (§ 502) (soukromé ordinace lékaře) 

bych se v prvé řadě chtěla zaměřit především na legální definici a obsah pojmu 

obchodní závod obecně, jelikož rozbor institutu obchodní závod, a tudíž i obsah tohoto 

pojmu je nezbytný pro následné zaměření se na ustanovení o jeho koupi.

Jelikož o koupi obchodního závodu (resp. prodeji podniku dle ObchZ) v obecné rovině 

pojednává mnoho odborných prací, rozhodla jsem se téma koupě závodu aplikovat na 

konkrétní případ, a to na koupi/prodej soukromé ordinace lékaře, přičemž tento pojem 

definuji níže.

Pro upřesnění bych hned v úvodu chtěla konstatovat, že se zaměřím výlučně na 

koupi/prodej soukromé ordinace lékaře, a to soukromou ordinaci lékaře, který je 

registrujícím poskytovatelem ambulantní péče1 v oboru všeobecné praktické 

                                               
1 Pojem zdravotní péče je pojmem podřazeným k pojmu zdravotní služba, což vyplývá z §2, odst. 2 
zákona č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, který stanoví, 
že:
„ Zdravotními službami se rozumí:

a) poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona zdravotnickými pracovníky , a dále činnosti 
vykonávané jinými odbornými pracovníky, jsou-li tyto činnosti vykonávány v přímé souvislosti s 
poskytováním zdravotní péče, b) konzultační služby, jejichž účelem je posouzení individuálního léčebného 
postupu, popřípadě navržení jeho změny nebo doplnění, a další konzultace podporující rozhodování 
pacienta ve věci poskytnutí zdravotních služeb prováděné dalším poskytovatelem zdravotních služeb (dále 
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lékařství, jenž samostatně vykonává povolání lékaře dle § 2, písm. e) zákona č. 

95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a 

specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního 

lékaře a farmaceuta, a tudíž jako člověk (fyzická osoba), který je podnikatelem ve 

smyslu občanského zákoníku, provozuje obchodní závod dle § 502 občanského 

zákoníku. Pro předejití nejasností takovéto vymezení pro účely své práce označím jako 

lékařskou praxi.

Takto úzké vymezení a zřetelné pojmenování předmětu převodu jsem zvolila především 

z toho důvodu, abych se vyhnula terminologickým nejasnostem a mohla se soustředit 

vyloženě na převod lékařské praxe (ve smyslu výše uvedeném) smlouvou o koupi 

závodu, která je v praxi jedním z nejčastějších právních titulů (současně ale ne 

bezproblémovým), na základě nichž dochází k převodu vlastnického práva k lékařské 

praxi (ve smyslu výše uvedeném), jelikož takovouto lékařskou praxi můžeme považovat 

za obchodní závod ve smyslu § 502 občanského zákoníku.

V práci se vždy snažím základní instituty této práce, tedy obchodní závod a smlouvu o 

koupi závodu, rozebrat v obecné rovině a na tuto obecnou rovinu aplikovat 

problematiku lékařské praxe jako obchodního závodu a jejího převodu na základě 

smlouvy o koupi závodu.

                                                                                                                                         
jen „poskytovatel“) nebo zdravotnickým pracovníkem, kterého si pacient zvolil, c) nakládání s tělem 
zemřelého v rozsahu stanoveném tímto zákonem, včetně převozu těla zemřelého na patologicko-
anatomickou pitvu nebo zdravotní pitvu a z patologicko-anatomické pitvy nebo ze zdravotní pitvy 
prováděné poskytovatelem podle zákona o pohřebnictví, d) zdravotnická záchranná služba,...",

přičemž co se rozumí zdravotní péčí dále rozvádí §  2, odst. 4 zákona č. 372/2011 Sb.: Zdravotní péčí se 
rozumí:
„ a) soubor činností a opatření prováděných u fyzických osob za účelem
1. předcházení, odhalení a odstranění nemoci, vady nebo zdravotního stavu (dále jen „nemoc“),
2. udržení, obnovení nebo zlepšení zdravotního a funkčního stavu,
3. udržení a prodloužení života a zmírnění utrpení,
4. pomoci při reprodukci a porodu,
5. posuzování zdravotního stavu,
b) preventivní, diagnostické, léčebné, léčebně rehabilitační, ošetřovatelské nebo jiné zdravotní výkony 
prováděné zdravotnickými pracovníky (dále jen „zdravotní výkon“) za účelem podle písmene a)."

přičemž jednou z forem  zdravotní péče je v souladu s § 6 zákona č. 372/2012 Sb. právě ambulantní péče:
„Formami zdravotní péče jsou ambulantní péče, jednodenní péče, lůžková péče a zdravotní péče 
poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta.".
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Ač se téma mé práce zdá poněkud úzce vymezené, tak vzhledem k prolínání 

občanského, obchodního a zdravotnického práva, tudíž i k prolínání práva soukromého 

a veřejného, jde o poměrně náročnou problematiku, na kterou neexistuje příliš mnoho 

odborných publikací. Vzhledem k prolínání různých právních předpisů není vždy 

jednoduché skloubit terminologii především občanského práva a zdravotnického práva 

(zejména zákona o zdravotních službách), proto tímto prosím o prominutí, pokud 

označení ne vždy bude odpovídat všem aplikujícím právním předpisům, ač jsem se o to 

snažila.

Právní úprava je v určitých případech rovněž ne zcela jednoznačná (např. co se týče 

právní povahy smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče a jejího „ne/přechodu"

na kupujícího, okamžiku přechodu vlastnického práva k obchodnímu závodu, pokud je 

kupující zapsán do obchodního rejstříku apod.) 

Přesto, ba právě proto, jsem se pro toto téma rozhodla. Ve své práci bych chtěla 

rozebrat stávající právní úpravu, poukázat na její problémy a v některých případech i 

pokusit se najít vhodný způsob řešení problému.
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2 Vymezení základní terminologie

2.1 Definice pojmu obchodní závod a jeho srovnání se starou právní 

úpravou

Na začátek je třeba vyjasnit právní význam pojmu obchodní závod (dále také jako

„závod"). Pojem závod je v českém občanském a obchodním právu víceméně novým 

pojmem, neboť v obchodním zákoníku, tedy v zákonu č. 513/1991 Sb. (dále jen 

„obchodní zákoník" nebo „ObchZ"), který byl zrušen zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanským zákoníkem (dále jen „občanský zákoník" nebo „OZ"), byl tento institut 

reprezentován pojmem podnik.

Je nutné podotknout, že pojem závod dle občanského zákoníku se stoprocentně 

neshoduje s pojmem podnik dle obchodního zákoníku. Jedním z důvodů změny 

pojmosloví je i skutečnost, že pojem podnik používá právo Evropské unie, avšak v 

kontextu práva soutěžního2. Soudní dvůr Evropské unie ve svém rozsudku Hofner3

konkretizoval pojem podnik takto: „jednotka vykonávající hospodářskou činnost, a to 

bez ohledu na její právní formu či způsob financování". Podnik v kontextu práva EU 

může být tudíž i právním subjektem, naproti tomu jak podnik dle ObchZ tak závod dle 

OZ právní subjektivitu postrádají. Pojem podnik dle práva Evropské unie se tudíž 

obsahově spíše shoduje s pojmem soutěžitel4 používaném v právním řádu ČR. 

Níže bych chtěla poukázat na některé shodné a naopak rozdílné prvky pojmu závod a 

podnik.

Primárně je nutné poukázat na skutečnost, že jedním ze shodných prvků závodu dle OZ 

a podniku dle ObchZ je, že ani závod ani podnik nemají právní osobnost (dříve 

způsobilost k právům a povinnostem), tedy jak závod, tak i podnik tedy nejsou 

subjektem právních poměrů (dříve právních vztahů), nýbrž jejich objektem.

                                               
2 Viz článek 101 Smlouvy o fungování Evropské unie: "S vnitřním trhem jsou neslučitelné, a proto 
zakázané, veškeré dohody mezi podniky, rozhodnutí sdružení podniků a jednání ve vzájemné shodě, které 
by mohly ovlivnit obchod mezi členskými státy a jejichž účelem nebo důsledkem je vyloučení, omezení 
nebo narušení hospodářské soutěže na vnitřním trhu."
3 Rozsudek Soudního dvoru Evropské unie C-41/90 Hofner, odst. 21: „... the concept of an undertaking 
encompasses every entity engaged in an economic activity, regardless of the legal status of the entity and 
the way in which it is financed...", dostupné na 
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5f28678336fe14ae395668ff1ab057a47.e3
4KaxiLc3eQc40LaxqMbN4ObNuKe0?text=&docid=97109&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir
=&occ=first&part=1&cid=28973
4 viz. § 2972 OZ: „Kdo se účastní hospodářské soutěže (soutěžitel)...."
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Obchodní zákoník pojem podnik definuje či spíše definoval ve svém § 5, odst. 1 takto: 

„Podnikem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a 

nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, 

které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají 

tomuto účelu sloužit." §5, odst. 2 obchodního zákoníku navíc ještě upřesňuje a 

doplňuje: „Podnik je věc hromadná. Na jeho právní poměry se použijí ustanovení o 

věcech v právním smyslu. Tím není dotčena působnost zvláštních právních předpisů 

vztahujících se k nemovitým věcem, předmětům průmyslového a jiného duševního 

vlastnictví, motorovým vozidlům apod., pokud jsou součástí podniku."

Občanský zákoník zavedl tuto legální definici závodu: „Obchodní závod (dále jen 

„závod“) je organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle 

slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k 

jeho provozu."

Jedním z rozdílů legální definice podniku a závodu je skutečnost, že zákonodárce v 

obchodním zákoníku zvolil popisný princip, tj. popsal podnik tak, že vyjmenoval, z 

kterých složek se podnik skládá, a to tedy z hmotných složek podnikání, osobních složek 

podnikání a nehmotných složek podnikání. Naproti tomu OZ závod definuje jako 

„organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil, a který z jeho vůle slouží k 

provozování jeho činnosti." Jelikož jmění tvoří dle § 495 OZ, věty druhé „souhrn 

majetku a dluhů", a majetek je ve stejném paragrafu ve větě první označován jako 

„souhrn všeho, co osobě patří", a rovněž vzhledem k tomu, že majetek se skládá 

(vzhledem k širokému vymezení pojmu věc v právním slova smyslu v OZ, tj. věc je dle 

§ 489 OZ „vše, co je rozdílné od osoby a slouží k potřebě lidí") z věcí, a to ať už z věcí 

hmotných, nehmotných, movitých, nemovitých atd., pak dospějeme k závěru, že závod 

se skládá z věcí a dluhů5. Z tohoto důvodu tak není třeba, aby občanský zákoník i 

nadále popisně vyjmenovával, jaké složky do závodu patří.

Dle některých názorů je však pojem závod v určitém smyslu užším pojmem, jelikož do

něj již nespadá složka osobní, a v tomto dle tohoto názoru český právní řád rozchází s 

                                               
5 k tomu LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I: obecná část (§ 1-654) : komentář. 1. vyd. Praha: 
C.H. Beck, 2014, Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9, s. 1751: „Majetkem se rozumí jak soubor 
věcí hmotných, tak soubor věcí nehmotných. V této souvislosti je třeba zmínit, že za nehmotné věci ObčZ 
považuje i práva , tj. pohledávky, proto lze za majetek považovat v podstatě všechny věci v právním 
smyslu."
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Acquis communautaire. K tomu se Kindl6 vyjadřuje takto: „Zatímco vymezení podniku 

(v § 5 odst. 1 obch. zák.) zahrnovalo i osobní složky podnikání, v případě legální 

definice obchodního závodu tomu tak není. Je však nicméně třeba upozornit na to, že 

judikatura evropských soudních institucí (zejména Soudního dvora EU)chápe předmět 

právních vztahů sloužících z vůle podnikatele k provozování jeho podnikatelské činnosti 

šířeji a zahrnuje do něj právě i osobní složky podnikání". Toto širší vymezení můžeme 

nalézt např. v rozsudku Soudního dvora ve věci 19/61 Mannesmann proti Vysokému 

úřadu ESUO7. Naproti tomu důvodová zpráva k OZ8 vysvětluje, proč již v definici 

závodu není jako součást závodu výslovně vyjmenovaná osobní složka, přestože k 

závodu i nadále patří (!):  „I to, co dnes literatura chápe jako osobní složku podniku 

(podnikatelská myšlenka, know-how, goodwill, zaměstnanecká složka, klientela) jsou ve 

skutečnosti tzv. nehmotné statky představované buď právy, nebo průmyslovým a jiným 

duševním vlastnictvím. I o klientele (zákaznictvu) vázané v naší právní kultuře na 

existující podnikatelova obchodní spojení, na podnikatelovy možnosti ovlivnit žádoucím 

způsobem jednání s jinými osobami, popř. doporučit určité osoby jiným, se v minulosti 

vždy soudilo, že ji lze samostatně převádět i to, že se s převodem obchodního závodu 

převádí i klientela, ledaže je ujednáno něco jiného."

Nově se v definici závodu rovněž vyskytuje volní aspekt podnikatele. Závodem totiž je: 

„organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k 

provozování jeho činnosti." Zde tedy nacházíme další rozdíl mezi podnikem dle ObchZ 

a závodem dle OZ. Toto potvrzuje i Bělohlávek9: „Obsahově náleží k závodu vše, co z 

vůle podnikatele, který závod vytvořil, slouží k jeho provozu. Rozhodující je tedy volní 

aspekt, nikoliv faktický stav, jak tomu bylo doposud („k provozování slouží nebo mají 

sloužit").

                                               
6
KINDL DAVID - kap. Věci a jejich rozdělení IN ŠVESTKA J., DVOŘÁK J., FIALA J. A Kol. 

Občanský zákoník: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, 1 sv. Komentáře (Wolters 

Kluwer ČR). ISBN: 978-80-7478-370-8, s. 1184
7Rozsudek Soudního dvora ve věci 19/61 Mannesmann proti Vysokému úřadu ESUO, p. 371, odst. 6: 
„An undertaking is constituted by a single organization of personal, tangible and intangible elements....", 
dostupné na http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:61961CJ0019&from=CS
8 Důvodová zpráva k OZ, str. 698, dostupné na 
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/OZ_Duvodova_zprava_11042011.pdf
9

BĚLOHLÁVEK, Alexander a kol. Nový občanský zákoník: srovnání dosavadní a nové občanskoprávní 
úpravy včetně předpisů souvisejících. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012,  ISBN 
978-80-7380-413-8, s. 224
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Obchodní zákoník výslovně označoval podnik v § 5, odst. 2 jako hromadnou věc. 

Občanský zákoník určení závodu jako hromadné věci výslovně nespecifikuje, přesto 

však logickým výkladem legální definice právního pojmu hromadná věc, který 

zákonodárce v § 501 OZ specifikuje takto: „soubor jednotlivých věcí náležejících téže 

osobě, považovaný za jeden předmět a jako takový nesoucí společné označení, pokládá 

se za celek a tvoří hromadnou věc,“ a teleologickým výkladem především vzhledem k § 

1314, odst. 2 písm. a) OZ10 lze dospět k závěru, že závod hromadnou věcí i nadále je. 

Se závodem je tedy i nadále možné disponovat jako s jinou věcí hromadnou uno actu, 

což je zásadní vůbec pro samotnou existenci institutu závodu (dříve podniku). Tento 

názor potvrzuje i důvodová zpráva k občanskému zákoníku11, jež uvádí: „Obchodní 

závod se i nadále bude považovat za zákonnou věc hromadnou (universitas iuris), tedy 

non subjekt. Obecně tedy bude platit, že převodem závodu k němu nabyvatel získá uno 

actu vlastnické právo jako k celku, a není tedy nutné převádět jeho jednotlivé části."

Tímto však není vyloučena možnost z převodu závodu jednotlivé položky vyloučit, 

neztratí-li převáděný objekt vlastnost převáděné jednotky. K tomuto se však blíže chci 

vyjádřit dále v souvislosti se smlouvou o koupi závodu.

Jelikož jak závod dle OZ, tak i podnik dle ObchZ s ohledem na příslušné legální 

definice, patří (ve většině případů) podnikateli12, je vymezení pojmu podnikatel rovněž 

důležité pro vymezení a pochopení pojmů závod a podnik. 

Občanský zákoník chápe pojem podnikatel šířeji než obchodní zákoník. Obchodní 

zákoník ve svém § 2, odst. 2 podnikatele definoval jako: „a) osobu zapsanou v 

obchodním rejstříku, b) osobu, která podniká na základě živnostenského oprávnění, c) 

osobu, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních 

předpisů, d) osobu, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle 

zvláštního předpisu.“ Naproti tomu občanský zákoník definuje podnikatele především 

                                               
10 Zástavní smlouva vyžaduje formu veřejné listiny: a) je-li zástavou závod nebo jiná věc hromadná
11 Důvodová zpráva k OZ., str. 698, dostupné na 
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/OZ_Duvodova_zprava_11042011.pdf
12 Avšak v souladu s platnou  legislativou se může dostat i do vlastnictví jiné osoby. K tomu Důvodová 
zpráva k OZ: „...bere víc v úvahu, než dosavadní právo, že jeho vlastníkem nemusí být jen podnikatel a že 
jej může dostat do rukou i jiná osoba (např. dědic), která může obchodní závod vlastnit, a i když nemusí 
být podnikatelem způsobilým k jeho provozu, může takový závod např. trvale nebo dočasně 
propachtovat." str. 697: dostupné na 
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/OZ_Duvodova_zprava_11042011.pdf
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charakteristikou činnosti, kterou podnikatel provádí, přičemž základními definičními 

znaky, na základě kterých poznáme, zda o podnikatele jde či nikoliv jsou: 

1. samostatnost, 

2. vykonávání výdělečné činnosti na vlastní účet, 

3. vykonávání výdělečné činnosti na vlastní odpovědnost,

4. živnostenským či obdobným způsobem,

5. se záměrem činit tak soustavně, 

6. za účelem dosažení zisku. 

Novinkou tedy je, že podnikatelem je i ten, kdo splňuje všechny výše uvedené definiční 

znaky, avšak nemá k výkonu této činnosti potřebné oprávnění (např. živnostenské 

oprávnění, oprávnění k poskytování zdravotních služeb apod.), fakticky může jít tedy i 

o toho, kdo podniká tzv. „na černo". Ve Výkladovém stanovisku č. 22 Expertní skupiny 

KANCL13 je však toto extenzivní pojetí zúženo takto: „Je-li však některá činnost 

zákonem zcela zakázána (např. obchodování s lidmi, obchod s drogami apod.), taková 

činnost nemůže být podnikáním ve smyslu § 420 NOZ. Pro posouzení, zda konkrétní 

činnost je podnikáním či nikoli, tak rozhoduje fakticita výkonu takové činnosti, nikoli 

zda pro konkrétní případ byla povolena. Podmínka obecné dovolenosti však musí být 

vždy splněna, aby se mohlo jednat o podnikání. " 

Ve vztahu k podniku, resp. závodu je tento rozdíl zásadní, jelikož podnik dle ObchZ 

mohl mít jen podnikatel ve smyslu obchodního zákoníku, tedy nemohl ho mít ten, kdo 

sice splňoval všechny definiční znaky podnikání, ale např. neměl ke své činnosti 

příslušné oprávnění. Osoba podnikající „na černo" tedy podnik neměla14, tudíž nemohla 

využít ani institutu smlouvy o prodeji podniku. Vzhledem k nové výše uvedené definici 

pojmu podnikatel v OZ naopak závod může mít i osoba bez příslušného živnostenského 

či obdobného oprávnění, která však splňuje zákonné definiční znaky podnikatele dle § 

420, odst. 1 OZ.

Dále občanský zákoník rozšiřuje v § 420, odst. 2 OZ pojem podnikatel pro účely 

ochrany spotřebitele a pro vymezení doby splatnosti za dodání služby či zboží mezi 

                                               
13 Výkladové stanovisko č. 22 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při 
Ministerstvu spravedlnosti ze dne 9. 4. 2014,dostupné na 
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Stanovisko_22.pdf
14 K tomu § 5, odst. 1 ObchZ: „K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří 
podnikateli... "
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podnikateli o každou osobu, která „uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, 

výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě 

o osobu, která jedná jménem nebo na účet podnikatele."

V § 421, odst. 1 OZ zákonodárce stanovil právní fikci, že za podnikatele se považuje 

osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Naproti tomu ve vztahu k existenci 

živnostenského či jiného oprávnění volil zákonodárce vyvratitelnou právní domněnku, a 

to tak, že v § 421, odst. 2 stanovil: „Má se za to, že podnikatelem je osoba, která má k 

podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona."

2.2 Pobočka, odštěpný závod

Občanský zákoník definuje pobočku (filiálku) ve svém § 503, odst. 1 jako „takovou část 

závodu, která vykazuje hospodářskou a funkční samostatnost a o které podnikatel 

rozhodl, že bude pobočkou.“ Opět jako v případě samotné definice závodu zde můžeme 

v určení pobočky spatřovat volní aspekt podnikatele - i kdyby část závodu vykazovala 

hospodářskou a funkční samostatnost, ale podnikatel svou vůlí nerozhodl o tom, že se 

stane pobočkou, tak pobočkou nebude. Definičním prvkem pobočky je, že se 

nezapisuje do obchodního rejstříku. 

Pokud se však pobočka zapíše do obchodního rejstříku, stane se z ní nadále odštěpný 

závod. To rovněž platí i pro jinou organizační složku, pokud o ní jiný právní předpis 

stanoví, že se zapíše do obchodního rejstříku. Do obchodního rejstříku se rovněž 

zapisuje vedoucí odštěpného závodu, který je oprávněn podnikatele, jež celý závod 

vlastní, zastupovat ve všech záležitostech, které se odštěpného závodu týkají, přičemž 

zápis vedoucího odštěpného závodu do obchodního rejstříku je konstitutivní, což 

znamená, že vedoucí odštěpného závodu může ve výše uvedeném rozsahu zastupovat 

podnikatele ve věcech odštěpného závodu ode dne jeho zápisu do obchodního rejstříku.

Dle důvodové zprávy k občanskému zákoníku je zápis vedoucího odštěpného závodu do 

obchodního rejstříku vyžadován především z důvodu ochrany dobré víry v obchodní 

rejstřík a rovněž z důvodu ochrany dobré víry třetích osob, jež chtějí s podnikatelem, 

resp. s vedoucím odštěpného závodu, právně jednat.
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2.3 Rodinný závod

I vzhledem k zaměření této práce, považuji za nezbytné zaměřit se rovněž na nový 

institut občanského zákoníku -  rodinný závod, a to především z toho důvodu, že právě 

v  oblasti provozování závodu ve formě lékařské praxe15 se lze poměrně často setkat se 

situací, kdy v ordinaci lékaře pracuje rovněž jako zdravotní sestra manželka, dcera,  jiná 

příbuzná či jiný příbuzný a nad to jde o zcela nový a dle mého názoru široce použitelný 

institut českého občanského práva,  kterým se čeští zákonodárci inspirovali primárně z 

italského Codice civile.

Dle mého názoru může jít v českém prostředí do budoucna o velmi využívaný právní 

institut použitelný v široké škále podnikatelských odvětví od zemědělství, gastronomie, 

malovýrobu až právě po zmíněný provoz lékařské praxe.

Na rozdíl od jiných evropských úprav vychází občanský zákoník z poměrně ucelené 

koncepce právní úpravy rodinného závodu, což je způsobeno především inspirací v 

italském právu, jelikož právě v Itálii je tento způsob podnikání velmi rozšířený.

Občanský zákoník rodinný závod v § 700, odst. 1 definuje takto: „Za rodinný se 

považuje závod, ve kterém společně pracují manželé nebo alespoň s jedním z manželů i 

jejich příbuzní až do třetího stupně nebo osoby s manžely sešvagřené až do druhého 

stupně a který je ve vlastnictví některé z těchto osob."

Právní úprava rodinného závodu je však v některých případech subsidiární k právní 

úpravě korporátního práva, závazkového práva, pracovního práva a v případě manželů i 

manželského práva majetkového, což upravuje § 700, odst. 2 OZ. Pokud tedy právní 

poměry mezi příbuznými (konkrétně 16mezi manželi, nebo alespoň jedním manželem a 

                                               
15 Zde opakuji, že jako lékařskou praxi jsem v úvodu označila: Soukromou ordinaci lékaře, jež je 
registrujícím poskytovatelem ambulantní péče v oboru všeobecné praktické lékařství, jež samostatně 
vykonává povolání lékaře dle § 2, písm. e) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání 
odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního 
lékaře a farmaceuta, a tudíž jako člověk (fyzická osoba), který je podnikatelem ve smyslu občanského 
zákoníku, provozuje obchodní závod dle § 502 občanského zákoníku. Dále již toto označení vždy 
opakovat nebudu avšak vždy, když použiji pojem lékařská praxe,  je tím označeno výše uvedené (pokud 
v konkrétním případě neuvedu něco jiného).
16 Viz. § 700, odst. 1 OZ
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osobami příbuznými až do třetího stupně nebo osobami s manžely sešvagřenými až do 

druhého stupně, 17avšak pokud skutečně trvale pracují pro rodinu nebo rodinný závod) 

jsou již upraveny společenskou smlouvou, smlouvou o tiché společnosti či pracovní 

smlouvou či jinou obdobnou smlouvou, pak ustanovení těchto smluv a zákonných 

ustanoveních o těchto smlouvách se použijí přednostně před zákonnými ustanoveními, 

které upravují rodinný závod. Pokud jsou osobami zúčastněnými na provozu rodinného 

závodu manželé, použijí se před ustanoveními o rodinném závodu přednostně 

ustanovení občanského zákoníku o manželském majetkovém právu. § 707 OZ18 však 

dovoluje, aby se rodinný závod rovněž řídil zvyklostmi a zavedenou praxí, avšak pouze 

potud, pokud tyto zvyklosti a praxe neodporují zákonným ustanovení OZ o rodinném 

závodu.

Přestože § 700, odst. 1 OZ podrobně upravuje, kdo může být členem rodinného závodu, 

tedy členem rodiny zúčastněnými na provozu, občanský zákoník dále v § 703 výslovně 

stanovuje nepřevoditelnost členství na osobu, která nesplňuje podmínky obsažené právě 

v zmiňovaném § 700, odst. 1 OZ. Členství v rodinném závodu je tudíž omezeně 

převoditelné, a to pouze (i) na osobu, jež bude splňovat podmínky dle § 700, odst. 1 OZ, 

tj. na bude splňovat podmínky takzvané osobní vazby a kumulativně pokud (ii) s tímto 

převodem souhlasí všichni členové rodiny, kteří již jsou na provozu závodu zúčastněni.

Dle mého názoru je požadovaná jednomyslnost, především v případě, pokud se jedná o 

rodinný závod, na němž se podílí velké množství členů rodiny zúčastněných na 

provozu, a rovněž právě vzhledem k tomu, že na provozu závodu se podílí rodina, ve 

které může dojít k mnoha rozporům, které se můžou týkat úplně něčeho jiného, avšak 

mohou následně ovlivnit i provoz rodinného závodu, poněkud omezujícím prvkem. 

19Důvodová zpráva však tento požadavek zdůvodňuje takto: „Hlavní důvod, proč se v 

                                               
17 K tomu: ZUKLÍNOVA M. - Díl 4 Práva a povinnosti manželů, Oddíl 1 Obecná ustanovení, § 698 - 707 
ŠVESTKA J., DVOŘÁK J., FIALA J., ZUKLÍNOVÁ M. A Kol. Občanský zákoník: komentář. Vyd. 1. 
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, 2 sv. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN: 978-80-7478-457-6, s. 
106.: „…je rozhodné, zda takto příbuzné a sešvagřené osoby skutečně trvale pracují pro rodinu nebo pro 
rodinný závod. Teprve pak se považují za (hledí se na ně jako na) „členy rodiny zúčastněné na provozu 
rodinného závodu".
18 § 707 OZ: „Rodinná společenství vzniklá k provozu rodinného závodu bez výslovného ujednání členů 
rodiny se řídí zvyklostmi a praxí v nich zavedenou, pokud to neodporuje § 700 až 706."
19 Důvodová zpráva k OZ, str. 745 - 746, dostupné na 
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/OZ_Duvodova_zprava_11042011.pdf
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tomto případě vyžaduje jednomyslnost, spočívá v opatření sledujícího dosažení obecné 

shody a důvěry v přistupujícího člena, což je při provozování rodinného závodu jako 

hospodářského organismu neobyčejně významné."

Rodinný závod může být předmětem dědictví a může být rovněž celý zcizen či může 

být zcizena jednotlivá věc, která k provozu závodu slouží, rovněž může být zcizen 

spoluvlastnický podíl na rodinném závodu. Vzhledem k hlavní myšlence institutu 

rodinného závodu, a to skutečnosti, že má sloužit k výživě rodiny, je primárně 

preferován převod závodu (jednotlivé věci sloužící k provozu závodu či 

spoluvlastnického podílu na rodinném závodu) právě mezi příbuznými, který je 

vyjádřen předkupním právem, jež svědčí členovi rodiny zúčastněnému na jeho provozu 

(pokud ovšem není ujednáno něco jiného). Vzhledem k tomu, že občanský zákoník 

neupravuje zvláštní právní titul, na základě něhož by docházelo k prodeji rodinného 

závodu, lze předpokládat, že pro prodej rodinného závodu se použijí ustanovení OZ o 

koupi a přiměřeně rovněž zvláštní ustanovení o koupi závodu dle § 2175 OZ a násl.

V případě, že člen rodiny zúčastněný na jeho provozu předkupní právo k rodinnému 

závodu nevyužije nebo pokud toto předkupní právo bylo smluvním ujednáním 

vyloučeno a rodinný závod bude prodán třetí osobě (třetím osobám), jež není členem 

rodiny, pak dle mého názoru dojde de facto k přeměně rodinného závodu na obchodní 

závod dle ust. § 502 OZ, pokud tento organizovaný soubor jmění bude splňovat nadále 

definici § 502 OZ.

3 Obsah institutu obchodní závod ve vztahu k lékařské praxi20

Lékařská praxe21 je de facto obchodním závodem, jelikož splňuje definici § 502 OZ, 

jelikož jde o organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle 

slouží k provozování jeho činnosti.22

                                                                                                                                         

20
ve smyslu uvedeném v úvodu práce

21 taktéž
22K tomu: KRABEC, Tomáš. Oceňování a prodej privátní zubní a lékařské praxe. 2., aktualiz., dopl. a 
rozš. vyd. Praha: Grada, 2015, ISBN 978-80-247-4866-5, s. 115: „ Lékařská praxe je standardním typem 
podniku (obchodního závodu), který je možné legálně a zcela oficiálně prodat."
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Fyzická osoba (člověk), (dále i jako „FO") jež je registrujícím poskytovatelem 

ambulantní péče v oboru všeobecné praktické lékařství, jež samostatně vykonává 

povolání lékaře dle § 2, písm. e) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a 

uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického 

povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, a tudíž jako člověk (fyzická osoba), který 

je podnikatelem ve smyslu občanského zákoníku, provozuje obchodní závod dle § 502 

občanského zákoníku, a které příslušný správní orgán vydal rozhodnutí o udělení 

oprávnění k poskytování zdravotních služeb23 pro formu zdravotní péče: ambulantní 

péče, pro obor zdravotní péče: všeobecné praktické lékařství, jež takto řádně provozuje 

lékařskou praxi24 (dále i jako „poskytovatel zdravotních služeb " nebo „PZS"25) je 

podnikatelem ve smyslu ustanovení § 420, odst. 1 OZ26, jelikož splňuje všechny tímto 

ustanovením požadované znaky, jelikož:

a) vykonává výdělečnou činnost - tento znak je nepochybně splněn, jelikož za 

poskytnuté zdravotní výkony27 dostává poskytovatel zdravotních služeb odměnu 

buďto přímou úhradou nebo od zdravotní pojišťovny28,

b) vykonává jí samostatně - aby bylo možné splnit tuto podmínku, je nezbytné, 

aby FO, která má zájem samostatně provozovat lékařskou praxi splnila určité 

podmínky29 a získala určitá veřejnoprávní oprávní, kterým se budu věnovat dále 

ve své práci,

                                               
23 Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb se budu věnovat ve své práci dále.
24 ve smyslu označeném v úvodu práce
25 pojmu poskytovatel zdravotních služeb se budu ve své práci věnovat dále
26 § 420, odst. 1 OZ: „Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost 
živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je 
považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele."

27 pojem zdravotní výkon je specifikován v § 2, odst. 4, písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., zákon o 
zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování jako: „preventivní, diagnostické, léčebné, léčebně 
rehabilitační, ošetřovatelské nebo jiné zdravotní výkony prováděné zdravotnickými pracovníky (dále jen 
„zdravotní výkon“) ".
28 viz. § 40, odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů: „Zdravotní pojišťovny jsou povinny uhradit poskytovatelům, popřípadě 
jiným subjektům uvedeným v § 17 odst. 7, kteří v souladu s tímto zákonem poskytli hrazené služby 
pojištěncům, tyto poskytnuté služby ve lhůtách sjednaných ve smlouvě podle § 17 odst. 1. Pokud není mezi 
zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem smlouva sjednána, a jsou-li zdravotní pojišťovny podle tohoto 
zákona povinny poskytnuté zdravotní služby uhradit, uhradí je ve stejných lhůtách jako poskytovatelům, 
se kterými zdravotní pojišťovna uzavřela smlouvu podle § 17 odst. 1."
29 Zejména podmínky dle zákona č.  95/2004 Sb., zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné 
způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a 
farmaceuta
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c) na vlastní účet - v případě provozování lékařské praxe ve smyslu uvedeném v 

úvodu poskytovatelem zdravotních služeb ve smyslu uvedeném výše 

nepochybně poskytovatel zdravotních služeb tuto podmínku splňuje,

d) vlastní odpovědnost - v případě provozování lékařské praxe ve smyslu 

uvedeném v úvodu poskytovatelem zdravotních služeb ve smyslu uvedeném 

výše nepochybně poskytovatel zdravotních služeb tuto podmínku splňuje,

e) živnostenským nebo obdobným způsobem - jelikož PZS podniká na základě 

zákona č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (dále také jako „zákon o zdravotních službách" či „ZZS"), pak 

činnost PZS nelze považovat za živnostenský způsob podnikání, proto a 

contrario bude PZS provozovat svou činnost obdobným způsobem,

f) se záměrem činit tak soustavně - v případě provozování lékařské praxe ve 

smyslu uvedeném v úvodu práce je tento prvek nepochybně splněn, jelikož si lze 

jen těžko představit, že PZS bude svou činnost vykonávat jen příležitostně,

g) za účelem dosažení zisku - v případě poskytování zdravotních služeb se 

samozřejmě setkáváme s jinými pohnutkami, na základě nichž poskytovatel 

zdravotních služeb svou činnost provádí, nicméně účel dosažení zisku zde je 

rovněž nepochybný.

Tvrzení, že  FO, jež provozuje lékařskou praxi je podnikatelem rovněž potvrzuje § 421, 

odst. 2 OZ, který stanoví, vyvratitelnou právní domněnku, že podnikatelem je osoba, 

která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona. FO, která 

chce legálně provozovat vlastní lékařskou praxi, musí nutně získat od příslušného 

krajského úřadu Oprávnění k poskytování zdravotních služeb, kterému se budu blíže 

věnovat v kapitole čtvrté.

3.1 Obsah institutu obchodní závod obecně

Jak již jsem rozebírala v druhé kapitole své práce, pak závod tvoří organizovaný soubor 

jmění, přičemž pojem jmění je definován jako souhrn majetku a dluhů. Pro vymezení 

toho, co závod zahrnuje je rozhodující vůle podnikatele, kterou podnikatel může 

projevit buďto (i) konkrétním výslovným úkonem nebo (ii) faktickým užívání věci. 
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Důvodová zpráva k OZ30 toto shrnuje takto: „...rozhodná je tedy skutečnost, nikoliv

evidence." Z tohoto hlediska lze lékařskou praxi jako závod rozdělit do těchto složek: 

1) majetek, 2) dluhy.

1) K pojmu majetek

V občanském zákoníku31 nenajdeme výčet složek, ze kterých se majetek skládá, 

dozvíme se pouze, že jde o souhrn všeho, co osobě patří. Pro bližší pochopení pojmu 

majetek jsem teleologickým výkladem čerpala z důvodové zprávy k OZ, která majetek 

definuje takto: 32„Souhrn věcí, práv a jiných majetkových hodnot náležejících téže 

osobě vytváří její majetek. Majetkem se tedy rozumí souhrn aktivních hodnotových 

položek náležející určité osobě."

Majetkem je především souhrn věcí v právním smyslu. Občanský zákoník na rozdíl od 

dnes již zrušeného zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jako „starý 

občanský zákoník" nebo „SOZ") pojem věc v právním smyslu definuje, a to takto: 

33„Věc v právním smyslu (dále jen „věc“) je vše, co je rozdílné od osoby a slouží 

potřebě lidí.". Občanský zákoník při formulaci této široké koncepce kategorie věci v 

právním smyslu vycházel z předválečného vládního návrhu československého 

občanského zákoníku z r. 1937 a rovněž z některých novějších zahraničních úprav.

Definičními znaky věci v právním smyslu tedy jsou 2 podmínky, které musí být splněny 

kumulativně, a to: 

a) Rozdílnost od člověka či právnické osoby

b) Užitečnost pro lidi

Dalším ze znaků je rovněž ovladatelnost, která ovšem nemusí být nutně splněna vždy. 

Zákonodárce znak ovladatelnosti vyžaduje u hmotných věcí  dle § 496 OZ, odst. 1 a u 

přírodních sil dle § 497 OZ.

                                               
30 Důvodová zpráva k OZ, str. 698, dostupné na: 
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/OZ_Duvodova_zprava_11042011.pdf
31 § 495 OZ: „Souhrn všeho, co osobě patří, tvoří její majetek."
32 důvodová zpráva k OZ, dostupné na: 
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/OZ_Duvodova_zprava_11042011.pdf
33 § 489 OZ
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Na rozdíl od předchozí právní úpravy OZ dělí věci na různé kategorie. K jednotlivému 

dělení se Kindl34 vyjadřuje takto: „Jednotlivé kategorie, na něž se věci člení, jsou často 

párové (věci dělitelné oproti věcem nedělitelným, věci hmotné oproti věcem nehmotným, 

věci movité oproti věcem nemovitým a podobně). Proto zákon definuje v souladu s tímto 

hlediskem účelnosti obvykle jen jednu z oněch párových kategorií." Dále také Kindl 

dodává:35 „Je však třeba dodat, že to by podle logického výkladového argumentu a 

contrario ohledně párových kategorií stejně platilo."

Pro účely mé práce a obecně pro představu o tom, co vše zahrnuje závod, avšak i pro 

pochopení smyslu pojmu věc dle OZ, je dle mého názoru jednou z klíčových 

skutečností právě rozdělení věcí na věci hmotné a nehmotné (!).

U této párové kategorie věcí zákonodárce definuje oba protichůdné instituty, a to takto:

36„Hmotná věc je ovladatelná část vnějšího světa, která má povahu samostatného 

předmětu."

37„Nehmotné věci jsou práva, jejichž povaha to připouští, a jiné věci bez hmotné 

podstaty."

Už sama důvodová zpráva38 však zákonnou definici nehmotné věci zpochybňuje a de 

facto rozšiřuje: „S ohledem na rozšíření pojmu věci v právním smyslu je nutné vzít při 

rozdělení věcí v úvahu fakt věcí hmotných a nehmotných. Na to se reaguje návrhem § 

489, kde se především definují věci hmotné. Věci, které nevyhovují definici hmotné 

věci, jsou věcmi nehmotnými."

                                               
34KINDL, Tomáš - kap. Věci a jejich rozdělení IN ŠVESTKA J., DVOŘÁK J., FIALA J. A kol. 
Občanský zákoník: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, 1 sv. Komentáře (Wolters 
Kluwer ČR). ISBN: 978-80-7478-370-8
s. 1170
35 KINDL Tomáš, - kap. Věci a jejich rozdělení IN ŠVESTKA J., DVOŘÁK J., FIALA J. A Kol. 
Občanský zákoník: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, 1 sv. Komentáře (Wolters 
Kluwer ČR). ISBN: 978-80-7478-370-8, s. 1170
36 § 496, odst. 1 OZ
37 § 496, odst. 2 OZ
38 Důvodová zpráva k OZ, s. 695, dostupné na 
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/OZ_Duvodova_zprava_11042011.pdf
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V tomto smyslu se vyjadřuje i Kindl39: „Stejný princip, podle kterého věci nespadají 

pod definici jedné z párových kategorií a spadají do druhé, se uplatní i v případě dělení 

věcí na hmotné a nehmotné, a to i navzdory tomu, že formulace ustanovení, zejména se 

zřetelem na jeho druhý odstavec, může být zavádějící. Zatímco první odstavec vymezuje, 

co je věcí hmotnou, druhý odstavec přináší vymezení natolik tautologické, že vlastně ani 

nejde o vymezení věci v pravém smyslu slova („nehmotné věci jsou....věci bez hmotné 

podstaty"). Spíše tu jde o názorný příklad představy zákonodárce o tom, co mají 

nehmotné věci být („práva, jejichž povaha to připouští"). To, že druhý odstavec 

komentovaného ustanovení je nadbytečný a že především nemá definiční význam, plyne 

ostatně i z důvodové zprávy..." 

Pojem věcí hmotných je dle zákonného ustanovení tedy srozumitelný a lze jej chápat v 

témže smyslu, ve kterém SOZ chápal pojem věc v právním smyslu, a proto k výkladu 

hmotné věci dle OZ bude možné i nadále použití judikatury40 zaobírající se pojmem věc 

v právním smyslu podle SOZ.

Blíže bych však chtěla rozebrat pojem věci nehmotné v právním smyslu. Nehmotnou 

věcí ve smyslu důvodové zprávy a výše uvedeného komentáře k OZ jsou tedy všechny 

věci v právním smyslu, které nespadají pod kategorii věcí hmotných, tedy:

a) vše, co je rozdílné od osoby a 

b) slouží potřebě lidí a 

c) není ovladatelnou částí vnějšího světa, která má povahu samostatného předmětu,

přičemž všechny podmínky musejí být splněny kumulativně.

Nehmotnými věcmi mohou tedy být:

a) Práva, avšak jen ta, jejichž povaha to připouští - typickou kategorií práv, 

která z důvodu této definice budou z okruhu nehmotných věcí vyřazena, jsou 

například přirozená práva. Dle přirozeně právní koncepce jde o práva, která 

přísluší každému člověku, bez ohledu na to, zda mu je právní řád přizná či ne. 

                                               
39KINDL, Tomáš - kap. Věci a jejich rozdělení IN ŠVESTKA, DVOŘÁK, FIALA A KOL. Občanský 
zákoník: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, 1. sv. Komentáře (Wolters Kluwer ČR).
ISBN: 978-80-7478-370-8, s. 1170
40 Např. Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 22 Cdo 3087/2009 ze dne 27.4.2011
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Přirozená práva jsou nezadatelná a nezcizitelná, a proto nemohou být 

předmětem právních vztahů (tj. poměrů).

Pod práva, jejichž povaha to připouští, můžeme tedy typicky zařadit práva na 

nejrůznější plnění, tedy pohledávky41, avšak i jiná práva, jejichž povaha to 

připouští.

b) Jiné hodnoty bez hmotné podstaty - dle Kindla42 jde o: „...ty kategorie 

občanskoprávních vztahů, jež se podle předchozí úpravy označovaly za jiné 

majetkové hodnoty, jako je třeba soubor dovedností, znalostí nebo i zkušeností, 

výrobní postupy nebo i určité receptury, ale i předměty duševního vlastnictví, 

investiční nástroje a podobně."

Pod tuto kategorii můžeme zařadit například obchodní jméno, know-how, 

umístění závodu, goodwill či klientelu. V případě lékařské praxe43 jako závodu 

jde o velmi důležité prvky, které významně ovlivňují hodnotu lékařské praxe44

jako obchodního závodu.

2) K pojmu dluhy

Dluh můžeme definovat jako to, co má být dlužníkem plněno. Opačnou kategorií k 

dluhu je pohledávka, kterou má věřitel, a je to právo na plnění.45

Ve vztahu k pojmu závod je novinkou, že dluhy jsou přímo součástí závodu. Pojem 

podnik dle ObchZ dluhy (resp. dle staré terminologie závazky) neobsahoval, avšak při 

prodeji podniku dle ObchZ se kupující zavazoval :46 „...převzít závazky prodávajícího 

související s podnikem a zaplatit kupní cenu.". Obecně tedy pojem podnik dle ObchZ 

                                               
41 viz § 1721 OZ: „Ze závazku má věřitel vůči dlužníku právo na určité plnění jako na pohledávku a 
dlužník má povinnost toto právo splněním dluhu uspokojit."
42KINDL Tomáš, - kap. Věci a jejich rozdělení IN ŠVESTKA J., DVOŘÁK J., FIALA J. A Kol. 
Občanský zákoník: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, 1 sv. Komentáře (Wolters 
Kluwer ČR). ISBN: 978-80-7478-370-8, s. 1172
43 ve smyslu uvedeném v úvodu práce
44 ve smyslu uvedeném v úvodu práce
45 K tomu § 1721 OZ: „Ze závazku má věřitel vůči dlužníku právo na určité plnění jako na pohledávku a 
dlužník má povinnost toto právo splněním dluhu uspokojit."
46 § 476, odst. 1 ObchZ
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závazky neobsahoval, ale pokud se podnik prodával na základě smlouvy o prodeji 

podniku, pak kupující přebíral podnik + s podnikem přebíral i závazky související s 

podnikem.

3.2 Lékařská praxe47 jako obchodní závod

Jak již jsem uváděla výše ve své práci, tak lékařskou praxi lze považovat za obchodní 

závod ve smyslu § 502 OZ, jelikož splňuje definici právě tohoto paragrafu, jelikož jde o 

organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k 

provozování jeho činnosti.48 Nyní bych se níže pokusila rozebrat, co konkrétně zahrnuje 

lékařská praxe ve smyslu uvedeném v úvodu mé práce jakožto závod ve smyslu § 502 

OZ49, a to z hlediska rozboru pojmu obchodní závodu uvedeném výše v kapitole 3.1.

Nejčastějším právním titulem, na základě něhož vzniká věřiteli pohledávka a dlužníkovi 

dluh, jsou smlouvy. Níže bych chtěla uvést nejčastější druhy a typy smluv, které jsou 

obvykle PZS při provozu lékařské praxe uzavírány. Tyto smlouvy jsou vázány na osobu 

podnikatele, tedy vlastníka závodu, jímž v případě mé práce je fyzická osoba (člověk),

jež je registrujícím poskytovatelem ambulantní péče v oboru všeobecné praktické 

lékařství, jež samostatně vykonává povolání lékaře dle § 2, písm. e) zákona č. 95/2004 

Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované 

způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, a 

tudíž jako člověk (fyzická osoba), který je podnikatelem ve smyslu občanského 

zákoníku, provozuje obchodní závod dle § 502 občanského zákoníku, a které příslušný 

správní orgán vydal rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb 

pro formu zdravotní péče: ambulantní péče, pro obor zdravotní péče: všeobecné 

praktické lékařství, a jsou proto součástí závodu. Při převodu lékařské praxe jako 

závodu smlouvou o koupi závodu se okamžikem nabytí vlastnického práva k závodu 

                                               
47 ve smyslu uvedeném v úvodu práce
48 Zde bych chtěla upozornit na to, že přestože lékařská praxe splňuje definici obchodního závodu, je 
možné ji prodat i na základě jiných právních titulů než je smlouva o koupi závodu. K tomuto problému se 
vyjádřím ve své práci dále.
49§ 502 OZ:  „Obchodní závod (dále jen „závod“) je organizovaný soubor jmění, který podnikatel 
vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co 
zpravidla slouží k jeho provozu."
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kupující na místo prodávajícího stane smluvní stranou níže uvedených smluv50 (pokud 

se smluvní strany smlouvy o koupi závodu nedohodnou jinak nebo pokud prodávající 

neukončí smluvní vztahy před koupí/prodejem závodu). Výjimku v tomto případě 

představuje smlouva o poskytování a úhradě zdravotní péče, přičemž této problematice 

věnuji speciální kapitolu dále ve své práci.

 Smlouva, na základě které bude PZS oprávněn užívat prostory 

zdravotnického zařízení5152. PZS může provozovat lékařskou praxi ve svých 

vlastních prostorách (tj., které nabyl na základě kupní smlouvy či jiného 

právního titulu), nebo v prostorách, které jsou ve vlastnictví jiné osoby. K 

tomuto účelu PZS nejčastěji uzavírá nájemní smlouvu, i když v praxi se 

můžeme setkat i s jinými právními tituly jako například podnájemní smlouva, 

smlouvou o výpůjčce atp.

 Pracovní či jiná obdobná smlouva s odborným personálem, a to především 

se zdravotní sestrou.

 Smlouva týkající se úklidu. Úklid je zajišťován v praxi primárně na základě 

smlouvy o dílo či dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

 Smlouvy na dodávky služeb nutných pro provoz lékařské praxe - tyto služby 

jsou v praxi primárně zajišťovány na základě smluv o dílo53 či 

nepojmenovaných smluv54. Jde zejména o tyto služby:

o dodávky elektřiny, plynu, vody atp. (pokud není řešeno v nájemní 

smlouvě),

                                               
50 viz. § 2175, odst. 1, věta první OZ: „Koupí závodu nabývá kupující vše, co k závodu jako celku náleží" 
ve spojení s § 2177, odst. 1, část první věty před středníkem: „Koupí závodu se kupující stává věřitelem 
pohledávek a dlužníkem dluhů, které k závodu náleží."
51 viz. § 4, odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách a o podmínkách jejich 
poskytování: „Zdravotnickým zařízením se rozumí prostory určené pro poskytování zdravotních služeb."
52 K pojmu zdravotnické zařízení z důvodové zprávy k zákonu č. 372/2011 Sb., dostupné na 
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACK7MFCFLKI.: „Zákon definuje již v právním řádu 
používaný, avšak doposud nedefinovaný, pojem zdravotnické zařízení. Cílem je odstranit nevyhovující 
právní stav, kdy na straně jedné existují zdravotnická zařízení jako právnické osoby a na straně druhé 
zdravotnická zařízení bez právní subjektivity...Podle navrhované právní úpravy bude zdravotnické 
zařízení definováno jako prostor, ve kterém jsou zdravotní služby poskytovány a který splňuje požadavky 
na věcné a technické vybavení; zdravotnické zařízení nebude mít právní subjektivitu. Nositelem právní 
subjektivity bude poskytovatel zdravotních služeb."
53 dle § 2586, odst. 1 OZ: „Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu." a násl. OZ
54 dle § 1746, odst. 2 OZ: „Strany mohou uzavřít i takovou smlouvu, která není zvláště jako typ smlouvy
upravena."
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o telekomunikační služby včetně zajištění internetového připojení,

o svoz komunálního odpadu,

o svoz nebezpečného odpadu,

o zajištění odvozu a vyšetření laboratorních vzorků,

o praní prádla - lékařského oděvu, ručníků atp.,

o účetní služby,

o poskytnutí, správa software.

 Jednotlivé smlouvy o péči o zdraví55. Tento smluvní typ je novinkou v OZ, 

avšak tato smluvní koncepce není novinkou obecně. K tomu se vyjadřuje 

Doležal56: „Význam zakotvení smluvního typu „smlouvy o péči zdraví" v NOZ je 

pro poskytování zdravotních služeb minimální - již dříve byl vztah lékaře a 

pacienta považován za smluvní vztah", přičemž pro upřesnění dodává: „...je 

zakotvení existence smlouvy mezi poskytovatelem zdravotních služeb (lékařem)57

a pacientem na vlastní provozování lékařské praxe minimální. Tato ustanovení v 

NOZ neznamenají, že by poskytovatelé zdravotních služeb museli s pacienty 

sepisovat smlouvy o péči o zdraví a ukládat je. Většina smluv bude - jako dosud -

vznikat naprosto neformálním způsobem v rámci návštěvy ordinace." Co se týče 

obsahu této smlouvy, tak Doležal uvádí: „Obsah smlouvy se řídí zákonem o 

zdravotních službách..."

 Jednou z nejdůležitějších typů smluv jež PZS uzavírá, je Smlouva poskytování a 

úhradě zdravotní péče (dále také jako „SPUZP"), kterou uzavírá se 

zdravotními pojišťovnami. Na základě této smlouvy zdravotní pojišťovny 

proplácí PZS provedené zdravotní výkony, jež PZS na základě výše uvedené 

                                               
55 dle § 2636, odst. 1: „Smlouvou o péči o zdraví se poskytovatel vůči příkazci zavazuje pečovat v rámci 
svého povolání nebo předmětu činnosti o zdraví ošetřovaného, ať již je jím příkazce nebo třetí osoba." a 
násl. OZ.
56DOLEŽAL Adam, DOLEŽAL Tomáš, Praktické dopady nového občanského zákoníku na provozování 
lékařské praxe,  dostupné na: 
http://www.ilaw.cas.cz/get.php?file=data/files/epub/Prakticke_dopady_NOZ_na_provozovani_lekarske_p
raxe.pdf
57 Zde bych chtěla upozornit na skutečnost, že autor zde  pojmy lékař a poskytovatel zdravotních služeb 
používá jako synonyma, ač tomu tak být nemusí.  Poskytovatelem zdravotních služeb může být dle § 2 
odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb.: „.... fyzická nebo právnická osoba, která má oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb podle tohoto zákona." Pokud je poskytovatelem zdravotních služeb právnická osoba, 
tak ta logicky nemůže být lékařem.
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smlouvy o péči zdraví58 poskytl svému pacientovi (ošetřovanému), pokud pacient 

je přihlášen u zdravotní pojišťovny, se kterou má PZS uzavřenou právě SPUZP.

Uzavřené SPUZP  (a jejich počet) jsou jednou z významných složek jež ovlivňují 

hodnotu59 lékařské praxe60

 V případě zaměření mé práce, kdy PZS poskytuje zdravotní služby v oboru 

všeobecného lékařství, často uzavírá smlouvy o poskytování pracovně 

lékařských služeb61. Počet těchto uzavřených smluv rovněž ovlivňuje hodnotu 

lékařské praxe jako závodu.

Obvykle jmění podnikatele (v našem případě PZS), jež tvoří obchodní závod, tedy 

lékařskou praxi ve smyslu uvedeném v úvodu práce tvoří62:

1) Majetek

a) Věci hmotné - vybavení zdravotnického zařízení, tedy nábytek, počítač, 

pracovní oděv, věci nezbytné k poskytování zdravotních služeb (např. 

tlakoměr, crp), v některých případech může být součástí závodu i 

prostor, ve kterém PZS poskytuje zdravotní služby, vymezené v 

oprávnění k poskytování zdravotních služeb (pokud tyto prostory jsou v 

jeho vlastnictví)63

b) Věci nehmotné

1. Práva, jejichž povaha to připouští:

 Práva na jednotlivá plnění (pohledávky), které většinou 

vznikají na základě:

                                               
58 Za provedené zdravotní výkony však PZS může za podmínek stanovených  zákonem č. 48/1997 Sb., 
zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, dostávat 
odměnu přímo od pacientů.
59 K tomu: KRABEC, Tomáš. Oceňování a prodej privátní zubní a lékařské praxe. 2., aktualiz., dopl. a 
rozš. vyd. Praha: Grada, 2015, ISBN 978-80-247-4866-5, s. 13: „Jedná se o hodnotu danou tím, že praxe 
přináší svému provozovateli pravidelně peníze o určité výši..... Je to dáno tím, že praxe má svoji klientelu, 
uzavřené smlouvy se zdravotními pojišťovnami..."
60 Blíže se tomuto tématu budu věnovat v kapitole týkající se kupní ceny u smlouvy o koupi závodu.
61 Pracovnělékařské služby může dle § 53, odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., zákon o specifických 
zdravotních službách, poskytovat pouze: „ a) poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo
b) poskytovatel v oboru pracovní lékařství."
62 K tomuto podotýkám, že výčet nemusí být kompletní. Snažím se zde uvést výčet typických složek, jež 
obchodní závod jako lékařská praxe zahrnuje.
63 Tomu se blíže věnuji v části práce věnující se možnosti vyloučení určitých položek z koupě/prodeje 
závodu, kterým je v případě mé práce lékařská praxe ve smyslu uvedeném v úvodu.
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a. Smlouvy o péči o zdraví64 - přičemž půjde buď o pohledávky

přímo za příkazcem65 nebo o pohledávky za zdravotní 

pojišťovnou (viz. níže).

b. Smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče (ve spojení s 

Smlouvou o péči o zdraví66) - zde půjde o pohledávky za 

zdravotní pojišťovnou, s níž má PZS tuto smlouvu uzavřenou.

c. Smlouvy o poskytování pracovně lékařských služeb - zde 

půjde většinou o pohledávky za zaměstnavatelem67, jež je 

povětšinou druhou smluvní stranou této smlouvy.

 Jiná práva, jejichž povaha to připouští:

a. Veřejnoprávní oprávnění, jejichž udělení je nezbytné pro 

legální poskytování zdravotních služeb v oboru na něž jsem 

se ve své práci zaměřila, avšak tato veřejnoprávní oprávnění v 

případě koupě/prodeje závodu na základě smlouvy o koupi 

závodu ve většině případů68 nepřecházejí se závodem na 

nabyvatele (!). Pro tyto účely je nutné upravit znění smlouvy 

o koupi závodu. 69Veřejnoprávním oprávněním nutným pro 

provoz lékařské praxe se budu věnovat ve své práci dále.

2. Jiné hodnoty bez hmotné podstaty:

 nehmotné věci spadající pod dřívější institut jiné majetkové 

hodnoty70:

                                               
64 viz § 2636, odst. 2 OZ: „Příkazce zaplatí poskytovateli odměnu, je-li to ujednáno; to neplatí, stanoví-li 
jiný právní předpis, že se péče o zdraví hradí výlučně z jiných zdrojů."
65 Příkazcem může být dle § 2636, odst. 1 OZ buď: (i) přímo ošetřovaný nebo (ii) třetí osoba
66 Spojení se smlouvou o péči o zdraví uvádím z toho důvodu, že na základě smlouvy o péči o zdraví PZS 
provedl ošetřovanému zdravotní výkon, avšak odměnu  za splnění určitých podmínek stanovených 
zákonem č. 48/1997 Sb. dostane od příslušné zdravotní pojišťovny.
67 viz. § 58 zákona č. 373/2011 Sb., zákon o specifických zdravotních službách: „Zaměstnavatel hradí 
pracovnělékařské služby poskytované podle tohoto zákona, s výjimkou posuzování nemocí z povolání, a 
sledování vývoje zdravotního stavu při lékařských preventivních prohlídkách u nemocí z povolání a 
vývoje zdravotního stavu při lékařských preventivních prohlídkách po skončení rizikové práce, 
upravených v zákoně o ochraně veřejného zdraví."
68 Výjimku představuje například případ, kdy na základě oprávnění k poskytování zdravotních služeb 
uděleného poskytovateli zdravotních služeb, jež zemřel, může pokračovat v poskytování zdravotních 
služeb na základě jeho oprávnění k poskytování zdravotních služeb jiná fyzická osoba nebo právnická 
osoba, pokud splní podmínky uvedené v § 27 zákona o zdravotních službách.
69 K tomu, jakým způsobem je v této souvislosti nutné upravit znění smlouvy o koupi závodu se věnuji v 
kapitole Výjimky z celistvosti převodu.
70 dle Krabce: KRABEC, Tomáš. Oceňování a prodej privátní zubní a lékařské praxe. 2., aktualiz., dopl. 
a rozš. vyd. Praha: Grada, 2015, ISBN 978-80-247-4866-5: „..jde z ekonomického hlediska o tzv. 
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a. klientela - přičemž klientelu v tomto případě především tvoří

registrovaní pacienti71 a osoby s níž má PZS uzavřenou 

smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb,

b. vyškolený profesionální personál,

c. vybudované smluvní vztahy, které vznikly na základě výše 

uvedených smluv, přičemž většina těchto smluv přechází ex 

lege v případě koupě/prodeje lékařské praxe jako závodu na 

základě smlouvy o koupi závodu, okamžikem nabytí 

vlastnického práva k závodu na kupujícího, avšak v případě 

Smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče tomu tak 

není, a proto je třeba této skutečnosti přizpůsobit znění 

smlouvy o koupi závodu (!)72,

d. umístění lékařské praxe.

Co se týče hodnoty lékařské praxe jako závodu, Krabec73 k tomuto pokládá základní 

otázky a rovnou na ni odpovídá: „Co tedy vytváří hodnotu lékařské praxe? Na 

hodnotu je možno pohlížet z hlediska složek, které ji u lékařské praxe vytvářejí. 

Jednak může být ekonomicky smysluplné zaplatit za vybavení praxe74

(nainstalované funkční přístroje, instrumentárium, počítače, nábytek). Druhá část z 

hodnoty, která rovněž může být za jistých podmínek předmětem směny, je hodnota 

tzv. dobré pověsti praxe neboli goodwill. Jedná se o hodnotu danou tím, že praxe 

přináší svému provozovateli pravidelně peníze o určité výši. Je to dáno tím, že 

praxe má svoji klientelu, uzavřené smlouvy se zdravotními pojišťovnami, smlouvu 

                                                                                                                                         
goodwill neboli hodnotu dobré pověsti praxe, přičemž jde o hodnotu danou tím, že praxe přináší svému 
provozovateli pravidelně peníze o určité výši."
71 Jelikož vlastníkem závodu je fyzická osoba (člověk) jež je registrujícím poskytovatelem ambulantní 
péče v oboru všeobecné praktické lékařství, jež samostatně vykonává povolání lékaře dle § 2, písm. e) 
zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované 
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, a tudíž jako člověk 
(fyzická osoba), který je podnikatelem ve smyslu občanského zákoníku, provozuje obchodní závod dle § 
502 občanského zákoníku, a které příslušný správní orgán vydal rozhodnutí o udělení oprávnění k
poskytování zdravotních služeb pro formu zdravotní péče: ambulantní péče, pro obor zdravotní péče: 
všeobecné praktické lékařství.
72 viz. kapitola Výjimky z celistvosti převodu
73KRABEC, Tomáš. Oceňování a prodej privátní zubní a lékařské praxe. 2., aktualiz., dopl. a rozš. vyd. 
Praha: Grada, 2015, ISBN 978-80-247-4866-5, s. 13
74 Toto se de facto shoduje výše uvedením výčtu věcí hmotných v právním slova smyslu.
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nájemní, smlouvy se zaměstnanci75. Toto vše přináší a do budoucna bude přinášet 

provozovateli praxe peníze.76" Dále Krabec77 konkretizuje, z jakých zdrojů pochází 

hlavní příjmy vlastníkovi lékařské praxe jako obchodního závodu, což se shoduje s 

mnou výše uvedeným výčtem pohledávek: „Příjmy praxe pocházejí ze tří různou 

měrou zastoupených zdrojů (ve vazbě na specializaci dané praxe): z přímých plateb 

pacientů za nadstandartní výkony, od zdravotních pojišťoven, z ostatních 

provozních aktivit."

2) Dluhy - v případě lékařské praxe jako závodu půjde především o následující 

dluhy78, které vznikly z titulu výše uvedených smluv, jež PZS uzavřel, půjde tedy 

například o:

 dluhy na nezaplacených mzdách zaměstnanců,

 dluhy na nájemném (pokud PZS má uzavřenou nájemní smlouvu),

 dluhy za neuhrazené zdravotní a sociální pojištění, dluhy vůči 

finančnímu úřadu,

 dluhy za neuhrazené služby, tedy například dluhy za služby 

spojené s nájmem (elektřina, plyn, svoz komunálního odpadu, 

voda), dluhy za odvoz a likvidaci nebezpečného odpadu, dluhy za 

poskytnutí laboratorních služeb atd.,

 pokud PZS poskytuje zdravotní služby v zdravotnickém zařízení, 

jež je v jeho vlastnictví, a za účelem koupě takovéhoto 

zdravotnického zařízení uzavřel smlouvu o úvěru či smlouvu o 

zápůjčce, pak dluhy vzniklé z titulu těchto smluv budou rovněž 

součástí lékařské praxe jako závodu.

                                               
75 Toto se de facto shoduje s výše uvedeným výčtem věcí nehmotných v právním slova smyslu.
76 K této citaci bych chtěla podotknout, že autor výše zmíněné publikace  není právníkem, ale ekonomem 
a soudním znalcem se specializací na oceňování podniků (závodů) a dlouhodobě se zaměřuje na 
oceňování aktiv v oblasti zdravotnictví, proto výše uvedená citace není dle právní terminologie zcela 
správná, avšak  je  dle mého názoru důležitá pro pochopení toho, co  v případě lékařské praxe jako 
závodu představuje majetkovou hodnoty, na základě nichž je vhodné sjednat cenu za koupi/prodej 
lékařské praxe.
77KRABEC, Tomáš. Oceňování a prodej privátní zubní a lékařské praxe. 2., aktualiz., dopl. a rozš. vyd. 
Praha: Grada, 2015, ISBN 978-80-247-4866-5, s. 51
78  Opět zde podotýkám, že výčet nemusí být kompletní, snažím se o výčet typických dluhů v konkrétním 
případě.
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4 Poskytovatel zdravotních služeb79

Institut poskytovatele zdravotních služeb je pro účely mé práce zásadní, jelikož legálně 

provozovat lékařskou praxi80 může právě jen poskytovatel zdravotních služeb. Níže v 

této kapitole bych se tedy chtěla věnovat významu pojmu poskytovatele zdravotních 

služeb, rovněž postupu vedoucího k udělení oprávnění k poskytování zdravotních 

služeb.

4.1 Vymezení pojmu poskytovatel zdravotních služeb

Základním právním předpisem, jež definuje poskytovatele zdravotních služeb a stanoví 

podmínky pro získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb je zákon č. 372/2011 

Sb., zákon o zdravotních službách a o podmínkách jejich poskytování. Dalšími 

souvisejícími právními předpisy, jež tuto oblast upravují jsou:

 zákon č. 373/2011 Sb., zákon o specifických zdravotních službách, jež 

upravuje zvláštní druhy zdravotních služeb jako například pracovněprávní 

lékařství, asistovaná reprodukce, kastrace atd.,

 vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 98/2012 Sb., o zdravotnické 

dokumentaci,

 vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 92/2012 Sb., o požadavcích na 

minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a 

kontaktních pracovišť zdravotní péče, jež provádí § 11, odst. 6 ZZS, a tudíž 

definuje podmínky, jež je nutné z hlediska věcného a technického vybavení 

ordinace nutné splnit, aby bylo možné vydat oprávnění k poskytování 

zdravotních služeb. Správní orgán v tomto směru nevydává rozhodnutí o tom, 

zda jsou či nejsou splněny požadavky na minimální technické a věcné vybavení, 

ale poskytovatel zdravotních služeb (resp. budoucí poskytovatel zdravotních 

služeb) současně s žádostí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb 

dokládá prohlášení, že jsou splněny tyto podmínky.

                                               
79 Pokud v kapitole 4 budu hovořit o poskytovateli zdravotních služeb, tak tím mám na mysli v souladu s 
zákonem č. 372/2011 Sb. fyzickou nebo právnickou osobu, která má oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb. Na začátku kapitoly 3 jsem definovala poskytovatele zdravotních služeb pro účely 
mé práce a tudíž jsem zúžila jeho pojetí na konkrétní případ, jímž se v práci zabývám. V této kapitole se 
však snažím vysvětlit institut poskytovatele zdravotních služeb obecně, proto v celé kapitole čtvrté 
vycházejte z širšího pojetí definované v první větě této poznámky pod čarou. 
80 ve smyslu uvedeném v úvodu mé práce
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 Právní předpisy upravující personální zabezpečení zdravotních služeb včetně 

kvalifikačních požadavků na lékaře a jiné zdravotnické pracovníky

o vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 99/2012 Sb., o požadavcích na

minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, jež provádí § 

11, odst. 4 ZZS a tudíž definuje podmínky, jež je nutné z hlediska

personálního zabezpečení splnit, aby bylo možné vydat oprávnění k 

poskytování zdravotních služeb. Správní orgán v tomto směru nevydává 

rozhodnutí o tom, zda jsou či nejsou splněny požadavky na personální 

zabezpečení, ale poskytovatel zdravotních služeb (resp. budoucí 

poskytovatel zdravotních služeb) současně s žádostí o udělení oprávnění 

k poskytování zdravotních služeb dokládá prohlášení, že jsou splněny 

tyto podmínky,

o zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné 

způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického 

povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta,

o zákon č. 96/2004 Sb., zákon o podmínkách získávání a uznávání 

způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k 

výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o 

změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských 

zdravotnických povoláních),

o vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 188/2009 Sb., o atestační 

zkoušce,

o vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 275/2012 Sb., o zdravotní 

způsobilosti zdravotnického pracovníka i jiného odborného 

pracovníka ve zdravotnictví.

Poskytovatelem zdravotních služeb se dle § 2, odst. 1 ZZS rozumí:„....fyzická nebo 

právnická osoba, která má oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle tohoto 

zákona". Hlubší definici pojmu poskytovatel zdravotních služeb, která však není právně 

závazná, ale dle mého názoru podrobněji vysvětluje smysl institutu poskytovatele 

zdravotních služeb, můžeme nalézt na internetových stránkách Ministerstva 
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zdravotnictví81:„Poskytovatelé zdravotních služeb (nikoli zdravotničtí pracovníci) jsou 

nositeli závazkových vztahů a zodpovědností plynoucích z poskytování tzv. „odborné 

zdravotní péče“ (a dalších, v zákoně vymezených činností), kterou lze poskytovat (až na 

výjimky) jen na základě oprávnění formou zdravotních služeb." 

Zdravotní služby může poskytovat tedy pouze poskytovatel zdravotních služeb, až na 

výjimky, kterými dle § 11, odst. 2 ZZS jsou:

 poskytování odborné první pomoci,

 poskytování zdravotních služeb v zařízeních sociálních služeb podle zákona o 

sociálních službách,

 zajištění převozu osoby, jejíž zdravotní stav to vyžaduje, ze zahraničí do České 

republiky nebo z České republiky do zahraničí osobou oprávněnou k této 

činnosti podle právních předpisů jiného státu, z jehož území nebo na jehož 

území se převoz uskutečňuje a jde-li o činnost na území České republiky 

dočasnou,

 poskytování zdravotních služeb osobou, jež je usazena či má sídlo v jiném 

členském státě EU, EHP nebo v Švýcarské konfederaci a je oprávněna je podle 

právních předpisů státu svého usazení poskytovat zdravotní služby, v jejichž 

rámci jsou návštěvní služba nebo domácí péče poskytovány.

ZZS rovněž ve svém § 2, odst. 282 taxativním způsobem vyjmenovává, co se rozumí 

zdravotními službami. Dle § 2, odst. 3 ZZS: „...se zdravotními službami rovněž rozumí 

specifické zdravotní služby podle zákona o specifických zdravotních službách, zdravotní 

                                               
81 http://www.mzcr.cz/dokumenty/seznamy-zdravotnich-sluzeb-reseni_2058_1065_3.html
82 a) poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona zdravotnickými pracovníky , a dále činnosti 
vykonávané jinými odbornými pracovníky, jsou-li tyto činnosti vykonávány v přímé souvislosti s 
poskytováním zdravotní péče, b) konzultační služby, jejichž účelem je posouzení individuálního léčebného 
postupu, popřípadě navržení jeho změny nebo doplnění, a další konzultace podporující rozhodování 
pacienta ve věci poskytnutí zdravotních služeb prováděné dalším poskytovatelem zdravotních služeb (dále 
jen „poskytovatel“) nebo zdravotnickým pracovníkem, kterého si pacient zvolil, c) nakládání s tělem 
zemřelého v rozsahu stanoveném tímto zákonem, včetně převozu těla zemřelého na patologicko-
anatomickou pitvu nebo zdravotní pitvu a z patologicko-anatomické pitvy nebo ze zdravotní pitvy 
prováděné poskytovatelem podle zákona o pohřebnictví, d) zdravotnická záchranná služba, 
e) zdravotnická dopravní služba, f) přeprava pacientů neodkladné péče, kterou se rozumí jejich přeprava 
mezi poskytovateli výhradně za podmínek soustavného poskytování neodkladné péče během přepravy, 
g) zdravotní služby v rozsahu činnosti odběrových zařízení nebo tkáňových zařízení podle jiných právních 
předpisů upravujících postupy pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských orgánů, tkání a buněk, 
h) zdravotní služby v rozsahu činnosti zařízení transfuzní služby nebo krevní banky podle právního 
předpisu upravujícího výrobu transfuzních přípravků, jejich skladování a výdej.
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služby podle zákona upravujícího transplantace nebo zákona upravujícího umělé 

přerušení těhotenství."

Správním orgánem, který je oprávněn vydat rozhodnutí o udělení oprávnění k 

poskytování zdravotních služeb je ve většině případů místně příslušný krajský úřad, 

avšak v některých případech se jedná rovněž o 83Ministerstvo obrany, Ministerstvo 

spravedlnosti či 84Ministerstvo vnitra.

Jak již z výše uvedené legální definice poskytovatele zdravotních služeb vyplývá, tak 

poskytovatelem zdravotních služeb85 může být fyzická i právnická osoba. Níže v této 

kapitole bych se tudíž chtěla stručně vyjádřit k charakteristice poskytování zdravotních 

služeb nejprve fyzickou a následně právnickou osobou.

4.2 Poskytovatel zdravotních služeb - fyzická osoba

V případě poskytovatele zdravotních služeb - fyzické osoby - půjde v praxi většinou o 

případ, kdy sám lékař provozuje svou lékařskou praxi86, avšak nemusí tomu tak být 

nezbytně. Z § 16, odst. 1, písm. e) ZZS87 vyplývá, že oprávnění k poskytování 

zdravotních služeb, po splnění ostatních podmínek stanovených ZZS, může být uděleno 

rovněž fyzické osobě, která není způsobilá k samostatnému výkonu zdravotnického 

povolání v příslušném oboru zdravotní péče a není členem České lékařské komory88, 

pokud pro tyto účely ustanovila odborného zástupce, který výše uvedené podmínky 

splňuje. V tomto ohledu spatřuji jistou podobnost s institutem odpovědného zástupce89

                                               
83 viz § 15, odst. 1, písm. b) ZZS: „ Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo spravedlnosti, jde-li o 
zdravotní služby poskytované ve zdravotnických zařízeních zřízených těmito ministerstvy, s výjimkou 
oprávnění podle § 16 odst. 2."
84 viz § 15, odst. 1, písm. c) ZZS: „ Ministerstvo vnitra, jde-li o zdravotní služby poskytované ve 
zdravotnických zařízeních zřízených tímto ministerstvem nebo ve zdravotnických zařízeních zřízených 
Úřadem pro zahraniční styky a informace nebo Bezpečnostní informační službou, s výjimkou oprávnění 
podle § 16 odst. 2."
85 Ve smyslu uvedeném v nadpisu této kapitoly, tedy ve smyslu zákona o zdravotních službách.
86 Tak jak je tomu v případě mé práce - viz. vymezení v úvodu mé práce
87 Viz. § 16, odst. 1, písm. e) ZZS - „ (1) Fyzické osobě se udělí oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb na její písemnou žádost, jestliže: e) je způsobilá k samostatnému výkonu zdravotnického povolání v 
oboru zdravotní péče, kterou bude poskytovat jako zdravotní službu a je členem komory, jestliže členství v 
komoře je podmínkou pro výkon tohoto povolání, nebo ustanovila odborného zástupce."
88 či České stomatologické komory nebo České lékárnické komory
89 Srovnání s § 11, odst. 1 zák. 455/1991 Sb., zákon o živnostenském podnikání: „Podnikatel může 
provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba 
ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních 
předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. "
+ § 11, odst. 4 zák. 455/1991 Sb.: „Odpovědného zástupce je povinen ustanovit a) podnikatel, který je 
fyzickou osobou a nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti."
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ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., zákon o živnostenském podnikání (dále také jako 

„živnostenský zákon"). Dle živnostenského zákona může rovněž fyzická osoba 

provozovat živnost, aniž by splňovala zvláštní podmínky provozování živnosti90, pokud 

pro tyto účely ustanoví odpovědného zástupce, který je ve smluvním vztahu k 

podnikateli. Dle mého názoru je však v praxi nejčastější situace, kdy poskytovatelem 

zdravotních služeb jako fyzické osoby je sám lékař.

4.3 Poskytovatel zdravotních služeb - právnická osoba

Co se týče poskytovatele zdravotních služeb91 - právnické osoby - pak ze zákonné 

definice vyplývá, tak PZS může být jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která má 

oprávnění k poskytování zdravotních služeb. ZZS tedy neomezuje možnost získání 

oprávnění k poskytování zdravotních služeb jen na určité formy právnických osob, a

proto dle výše uvedeného může být PZS například společnost s ručením omezeným, 

akciová společnost, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, ale i například 

družstvo, spolek či ústav. Otázku, zda je možné tu či onu právní formu právnické osoby 

pro poskytování zdravotních služeb použít,  je třeba tedy především zkoumat z hlediska 

účelu a fungování té či oné právnické osoby, a to u zákonných ustanovení upravujících

tu či onu právnickou osobu92. 

Pokud chce právnická osoba získat oprávnění k poskytování zdravotních služeb, pak 

mimo další podmínky, které ZZS vyžaduje, je nezbytně nutné, aby každá PO ustanovila 

odborného zástupce. ZZS v § 14, odst. 1 odborného zástupce definuje takto: „ Odborný 

zástupce odborně řídí poskytování zdravotních služeb. Odborným zástupcem může být 

ustanovena fyzická osoba, která je:

a) způsobilá k samostatnému výkonu zdravotnického povolání podle § 12 a je členem 

České lékařské komory, České stomatologické komory nebo České lékárnické komory 

                                               
90 Viz. § 7, odst. 1 živnostenského zákona: „Zvláštními podmínkami provozování živnosti jsou odborná 
nebo jiná způsobilost, pokud je tento zákon nebo zvláštní předpisy vyžadují." a násl.
91 ve smyslu zákona o zdravotních službách
92 Např. PZS nemůže být bytové družstvo, jelikož § 727 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních 
korporacích stanoví, že: „(1) Bytové družstvo může být založeno jen za účelem zajišťování bytových 
potřeb svých členů. (2) Bytové družstvo může spravovat domy s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví 
jiných osob. (3) Bytové družstvo může za podmínek stanovených tímto zákonem provozovat i jinou 
činnost, pokud tím neohrozí uspokojování bytových potřeb svých členů a tato činnost má ve vztahu k 
činnosti podle odstavců 1 a 2 pouze doplňkový nebo vedlejší charakter."



31

(dále jen „komora“), jestliže členství v komoře je podmínkou pro výkon tohoto 

povolání,

b) plně svéprávná,

c) bezúhonná,

d) držitelem povolení k pobytu na území České republiky, pokud má povinnost takové 

povolení mít.

Odborný zástupce musí být k PZS ve smluvním vztahu.93

4.4 Postup vedoucí k udělení oprávnění k poskytování zdravotních 

služeb a další postup vedoucí k legálnímu a podnikatelsky 

úspěšnému94 provozování lékařské praxe95

Přestože zaměření tématu mé práce je orientováno především na občanské právo, 

považuji za nezbytné vzhledem k dané problematice do své práce zařadit i podkapitolu 

týkající se obecně postupu získání jednotlivých veřejnoprávních oprávnění včetně 

oprávnění k poskytování zdravotních služeb a dalšího postupu, který je nezbytný pro 

řádné, legální a podnikatelsky úspěšné provozování lékařské praxe96, přičemž k 

specifikům týkajícím se nabytí vlastnického práva kupujícím k lékařské praxi jako 

závodu na základě smlouvy o koupi závodu ve vztahu k ne/přechodu níže uvedených 

veřejnoprávních oprávnění a SPUZP na kupujícího se budu věnovat v druhé části své 

práce týkající se smlouvy o koupi závodu.

Proto, aby FO97 mohla legálně poskytovat zdravotní služby ve formě ambulantní péče v 

oboru všeobecné praktické lékařství98 a provozovat tak podnikatelsky úspěšně vlastní 

lékařskou praxi99, je nutné splnit určité podmínky, které bych rozdělila do 3 fází, a to:

                                               
93 viz. § 14, odst. 2 ZZS: „ Funkce odborného zástupce musí být vykonávána v pracovněprávním nebo 
obdobném vztahu k poskytovateli. Tato podmínka neplatí, je-li odborný zástupce statutárním orgánem 
nebo členem statutárního orgánu poskytovatele nebo je-li odborný zástupce manželem nebo 
registrovaným partnerem poskytovatele; i v tomto případě musí být odborný zástupce k poskytovateli ve 
smluvním vztahu."
94 Tuto formulaci zde uvádím především proto, že pokud PZS nemá uzavřené SPUZP se zdravotními 
pojišťovnami,  pak sice určité zdravotní výkony, které jsou hrazeny přímou platbou  poskytovat může, ale 
přichází tím o hlavní zdroj svých příjmů, tudíž provoz takovéto lékařské praxe nemusí být podnikatelsky 
úspěšný.
95 ve smyslu uvedeném v úvodu mé práce
96 taktéž
97 FO uvádím z toho důvodu, že v případě mé práce je vlastníkem závodu (lékařské praxe) a zároveň 
prodávajícím fyzická osoba, nicméně vše níže uvedené platí přiměřeně rovněž pro právnickou osobu, jež 
hodlá poskytovat zdravotní služby v příslušném oboru.
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1) získání Rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví o 

schválení provozního řádu,

2) získání Rozhodnutí příslušného správního orgánu o udělení oprávnění k 

poskytování zdravotních služeb pro formu zdravotní péče: ambulantní 

péče v oboru všeobecné praktické lékařství,

3) uzavření smluv o poskytování a úhradě zdravotní péče se zdravotními 

pojišťovnami.

Nyní bych se stručně chtěla vyjádřit k jednotlivým fázím níže:

1) Získání Rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví o schválení 

provozního řádu

Dle ust. § 15 zákona č. 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů, je poskytovatel zdravotních služeb (resp. z hlediska 

zařazení do časového kontextu půjde o budoucího poskytovatele zdravotních služeb -

dále také jako „BPZS") povinen stanovit hygienická a protiepidemická opatření k 

předcházení vzniku a šíření nemocničních nákaz v provozním řádu. Pro schválení 

provozního řádu je nezbytné, aby jeho znění bylo v souladu s požadavky, které na něj 

klade vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení 

vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz 

zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

Takovýto provozní řád, který bude odpovídat výše uvedeným právním předpisům 

následně je třeba, aby schválil příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (místně 

příslušná krajská hygienická stanice), který je správním orgánem ve smyslu zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád (dále jako „správní řád"). Lhůta pro vydání rozhodnutí se

řídí příslušnými ustanoveními správního řádu100, orgán ochrany veřejného zdraví je tedy 

povinen vydat rozhodnutí (i) bez zbytečného odkladu, pokud to není možné, pak (ii) do 

30 dnů od zahájení řízení s odchylkami dle ust. § 71, odst. 3, písm. a). b)101.

                                                                                                                                         
98 Jelikož na tuto oblast se ve své práci zaměřuji - viz. úvod.
99 ve smyslu uvedeném v úvodu.
100 viz. § 71 správního řádu 
101 § 71, odst. 3 správního řádu: „Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen 
vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba
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2) Získání Rozhodnutí příslušného správního orgánu o udělení oprávnění k 

poskytování zdravotních služeb pro formu zdravotní péče: ambulantní péče v 

oboru všeobecné praktické lékařství

Jak již jsem uváděla ve své práci výše, v § 16 ZZS jsou stanoveny podmínky, po jejichž 

splnění bude příslušným správním orgánem (ve většině případů jím je místně příslušný 

krajský úřad) vydáno rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb

(dále také jako „oprávnění"), přičemž je nutné rovněž splnit náležitosti žádosti o 

udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle § 18 ZZS. Dle důvodové 

zprávy k ZZS:102 „po splnění zákonných podmínek vznikne žadateli na udělení 

oprávnění právní nárok." Řízení o udělení oprávnění je správním řízením, a proto se 

subsidiárně k ZSS použije správní řád, pro určení lhůty pro vydání rozhodnutí platí 

tudíž totéž jako u schválení provozního řádu. Jednou z podmínek udělení oprávnění 

je v dle § 16, odst. 1, písm. j) ZZS i skutečnost, že orgán ochrany veřejného zdraví 

schválil provozní řád, z tohoto důvodu nelze zvolit opačný postup než tento mnou 

uvedený.

Podmínky stanovené v § 16 a v § 18 ZZS musí být splněny každým, kdo chce 

poskytovat zdravotní služby. K tomu důvodová zpráva k ZZS103 uvádí: „Udělení 

oprávnění k poskytování zdravotních služeb bude podmínkou pro poskytování 

zdravotních služeb pro všechny poskytovatele zdravotních služeb bez výjimky, tedy i 

v případě, bude-li poskytovatelem stát nebo státem založená nebo zřízená právnická 

osoba."

Nově (od účinnosti ZZS) již není nutné předem žádat krajský úřad o schválení věcného 

a technického vybavení ordinace a personálního zabezpečení ordinace, ale dle důvodové 

zprávy k ZZS104: „...personální zabezpečení a věcné a technické vybavení 

zdravotnického zařízení posoudí správní úřad v rámci řízení o udělení oprávnění, tj. v 

                                                                                                                                         
a) až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, 
někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří 
doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ,
b) nutná k provedení dožádání podle § 13 odst. 3, ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení 
písemnosti do ciziny."
102 důvodová zpráva k ZZS, k § 18, dostupné na:
  www.akva-pl.cz/dokumenty/zdravotnicke_sluzby_duvodovka.doc
103 Důvodová zpráva k ZZS, k § 18, dostupné na 
www.akva-pl.cz/dokumenty/zdravotnicke_sluzby_duvodovka.doc
104 tamtéž
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rámci jednoho řízení....". V praxi toto probíhá tím způsobem, že BPSZ k žádosti o 

udělení oprávnění přiloží prohlášení o tom, že zdravotnické zařízení je v souladu s ust. § 

11, odst. 6 ZZS a v souladu s vyhláškou č. 92/2012 věcně a technicky vybaveno a 

rovněž formulář seznam zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků dle 

§ 18, odst. 2, písm. c), bod 4 ZZS. Oba tyto dokumenty bychom měli najít na 

internetových stránkách příslušných krajských úřadů (magistrátů), odborů zdravotnictví.

3) Uzavření smluv o poskytování a úhradě zdravotní péče se zdravotními 

pojišťovnami

K tomu aby PZS mohl vykonávat příslušné zdravotní služby na něž se vztahuje výše 

uvedené oprávnění vůči pacientům (ošetřovaným105), resp. poskytovat jim příslušnou

zdravotní péči106 a dostával zaplaceno za provedení takovýchto zdravotních výkonů, 

které jsou dle zákona 48/1997 Sb., zákon o veřejném zdravotním pojištění (dále také 

jako „zákon o zdravotním pojištění") hrazeny ze zdravotního pojištění od zdravotních 

pojišťoven, je nutné, aby s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, případně s dalšími 

zdravotními pojišťovnami uzavřel Smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče (dále 

také jako „SPUZP".)

Ačkoliv je judikaturou107 SPUZP vnímána jako soukromoprávní smlouva, tak postup 

vedoucí k jejímu uzavření je poněkud specifický. Předpokladem pro uzavření nové

SPUZP je nutnost konání výběrového řízení, které se koná u příslušného krajského 

úřadu (magistrátu). Existují však i výjimky, kdy se výběrové řízení konat nemusí. Tyto 

výjimky upravuje § 46, odst. 2 a odst. 3 zákona o zdravotním pojištění108. Z hlediska 

                                               
105 V terminologii dle smlouvy o péči o zdraví dle OZ.
106 Ve smyslu § 2, odst. 2, písm. a) ZZS.
107 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR 29 Odo 405/2003 ze dne 2.9.2004, rozhodnutí Ústavního soudu ČR 
IV.ÚS 499/98 ze dne  15.1.1999
108 § 46 zákona o veřejném zdravotním pojištění, odst. 2: „Výběrové řízení se nekoná: a) pro 
poskytovatele lékárenské péče, b) je-li poskytovatelem hrazených služeb Vězeňská služba, c) v případech 
rozšíření sítě již smluvního poskytovatele zdravotnické záchranné služby, d) při uzavírání nové smlouvy o 
poskytování a úhradě hrazených služeb, pokud se jedná o smluvní vztah se stejným subjektem a současně 
nedochází k rozšíření rozsahu poskytovaných hrazených služeb, e) jde-li o vysoce specializovanou péči 
zajišťovanou poskytovatelem, kterému byl na poskytování takové zdravotní péče udělen podle zákona o 
zdravotních službách statut centra vysoce specializované zdravotní péče, nebo f) při uzavírání smlouvy o 
poskytování a úhradě hrazených služeb podle § 17 odst. 8.

§ 17, odst. 8 zákona o veřejném zdravotním pojištění: „Došlo-li k převodu všech majetkových práv 
vztahujících se k poskytování zdravotních služeb z poskytovatele, který požádal o odnětí oprávnění k 
poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách, na jinou osobu, které bylo v 
návaznosti na to uděleno oprávnění k poskytování zdravotních služeb, nebo poskytuje-li jiná osoba 
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zaměření mé práce je důležitá výjimka dle § 46, odst. 2, písm. f) zákona o zdravotním 

pojištění, jež odkazuje na § 17, odst. 8 zákona o zdravotním pojištění. Ze spojení § 46, 

odst. 2, písm. f) a § 17, odst. 8 zákona o zdravotním pojištění vyplývá, že výběrové 

řízení se nekoná: „Došlo-li k převodu všech majetkových práv vztahujících se k 

poskytování zdravotních služeb z poskytovatele, který požádal o odnětí oprávnění k 

poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách, na jinou osobu, 

které bylo v návaznosti na to uděleno oprávnění k poskytování zdravotních služeb..."

Pokud budou splněny výše uvedené podmínky, tak v případě prodeje lékařské praxe109

na základě smlouvy o koupi závodu nebude nutné konání výběrového řízení, avšak jak 

již z ustanovení § 17, odst. 8 zákona o veřejném zdravotním pojištění vyplývá, bude se 

uzavírat nová110 smlouva (!)

Ačkoliv obecně je konání výběrového řízení ve většině případů (mimo výjimky) 

nezbytné, výsledek výběrového řízení nezakládá právo na uzavření SPUZP s 

Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (dále také jako „VZP"). VZP však může SPUZP 

uzavřít však pouze v případě, pokud uzavření smlouvy bude ve výběrovém řízení 

doporučeno.111

                                                                                                                                         
zdravotní služby na základě osvědčení o splnění podmínek pro pokračování v poskytování zdravotních 
služeb po zemřelém poskytovateli podle zákona o zdravotních službách nebo následně jí uděleného 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb, uzavře zdravotní pojišťovna s touto osobou na její žádost 
smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb ve stejném rozsahu jako s původním poskytovatelem, a 
to do 180 dnů ode dne doručení žádosti zdravotní pojišťovně; smlouvu není zdravotní pojišťovna povinna 
uzavřít v případě, že původnímu poskytovateli smlouvu vypověděla."

§ 46, odst. 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění: „V případě změny právní formy poskytovatele, 
který má uzavřenu smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb, a v případě, je-li zakladatelem 
společnosti s ručením omezeným fyzická osoba, která má uzavřenu smlouvu o poskytování a úhradě 
hrazených služeb, jejíž oprávnění k poskytování zdravotních služeb jako fyzické osoby zanikne při udělení 
oprávnění k poskytování těchto zdravotních služeb jako společnosti s ručením omezeným, se výběrové 
řízení koná pouze tehdy, dochází-li k rozšíření rozsahu poskytovaných hrazených služeb."

109 ve smyslu uvedeném v úvodu práce
110 I přesto, že dochází k prodeji lékařské praxe na základě smlouvy o koupi závodu (!). Zde můžeme tedy 
spatřovat jednu z výjimek z celistvosti převodu závodu  jako celku na základě SKZ. Blíže se tímto budu 
zabývat v kapitole Výjimky z celistvosti převodu.
111 zdroj: Postup při uzavírání smluv s poskytovateli primární ambulantní péče, 
http://www.vzp.cz/uploads/document/praktici-postup-uzavreni-smlouvy-pdf.pdf
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Právě uzavření smluv o poskytování a úhradě zdravotní péče se zdravotními 

pojišťovnami112 je pro PZS z hlediska podnikatelské úspěšnosti provozování lékařské 

praxe113 klíčové, jelikož následné příjmy od zdravotních pojišťoven jsou ve většině 

případů hlavním zdrojem příjmů takovéhoto obchodního závodu,  k čemuž Krabec114

dodává:„...čím větší podíl tvoří příjmy od pojišťovny, tím větší stabilitu a udržitelnost 

obratu je možno očekávat (i když je jednotková cena za výkon nižší oproti přímé platbě 

pacienta)."

Ke všemu výše uvedenému je nezbytné zdůraznit, že zdravotní pojišťovny uzavírají 

SPUZP pouze s poskytovateli zdravotních služeb115, a to pouze pro zdravotní služby, 

které je PZS dle rozhodnutí o oprávnění k poskytování zdravotních služeb oprávněn 

poskytovat.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je nezbytné dodržet zde uvedený postup:

1. schválení provozního řádu,

2. získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb,

3. uzavření SPUZP se zdravotními pojišťovnami.

                                               
112 Kterými jsou dle zákona č. 551/1991 Sb., zákon České národní rady o Všeobecné zdravotní pojišťovně 
České republiky, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky a dle zákona č. 280/1992 Sb. zákon 
České národní rady o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách resortní, 
oborové, podnikové a další zdravotní pojišťovny
113 ve smyslu uvedeném v úvodu práce
114KRABEC, Tomáš. Oceňování a prodej privátní zubní a lékařské praxe. 2., aktualiz., dopl. a rozš. vyd. 
Praha: Grada, 2015, ISBN 978-80-247-4866-5, s. 58
115 Viz. § 17, odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., zákon o veřejném zdravotním pojištění,: „Za účelem zajištění 
věcného plnění při poskytování hrazených služeb pojištěncům uzavírají Všeobecná zdravotní pojišťovna 
České republiky a ostatní zdravotní pojišťovny, zřízené podle jiného právního předpisu, smlouvy s 
poskytovateli o poskytování a úhradě hrazených služeb. Smlouvu o poskytování a úhradě hrazených 
služeb lze uzavřít pouze pro zdravotní služby, které je poskytovatel oprávněn poskytovat...."
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5 Právní tituly, na základě nichž lze koupit/prodat lékařskou praxi116

Smlouva o koupi závodu není jediným právním titulem, na základě něhož lze 

koupit/prodat lékařskou praxi, avšak pokud prodává lékařskou praxi fyzická osoba117, 

pak velmi často je v praxi volen tento právní titul (a právě proto se mu budu dále ve své 

práci věnovat blíže), jelikož lékařská praxe je standardním typem obchodního závodu, 

což potvrzuje i Nejvyšší soud ČR118: „Výkon soukromé lékařské praxe je tedy 

podnikáním lékaře jako podnikatele a soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných 

složek jeho podnikání je podnikem."

Koupě/prodej takovéto lékařské praxe vlastněné fyzickou osobou však, jak se snažím 

popsat ve své práci, není bezproblémový, a proto v praxi existují i jiné právní tituly, 

jimiž se koupě/prodej lékařské praxe řeší. Pokud jde o lékařskou praxi vlastněnou 

fyzickou osobou, můžeme se v praxi setkat opět s právním titulem kupní smlouvy, 

avšak bez použití zvláštních ustanovení o koupi závodu. Na základě této kupní smlouvy 

se smluvní strany dohodnou na prodeji souboru movitých věcí, tedy hmotném vybavení, 

přičemž ostatní složky, jež do lékařské praxe (pokud bychom ji vnímali jako obchodní 

závod) spadají, se budou sjednávat mimo tuto kupní smlouvu, resp. měly by se sjednat. 

K tomu se vyjadřuje Doležal:119 „Vzhledem k tomu, že v praxi není akceptován přechod 

smluv se zdravotními pojišťovnami - o které jde kupujícímu zejména - existuje ještě 

jedna alternativa. Touto alternativou je pouhý prodej movitých věcí, tedy vybavení 

ordinace."

Pokud je vlastníkem lékařské praxe právnická osoba (dle Doležala120:„v absolutní 

většině se jedná o společnost s ručením omezeným"), pak nejčastějším právním titulem 

                                               
116 Pokud se budu v této kapitole zmiňovat o lékařské praxi, mám tím na mysli lékařskou praxi vlastněnou 
fyzickou či právnickou osobou. Pojem lékařská praxe takto v této kapitole rozšiřuji proto, že se chci 
vyjádřit v tom smyslu, že smlouva o koupi závodu není jediným právním titulem na základě něhož lze 
koupit/prodat takovouto lékařskou praxi a chci zmínit i další právní tituly, na základě nichž lze 
koupit/prodat lékařskou praxi (i pokud jde o lékařskou praxi vlastněnou právnickou osobou).
117 Tak jako je tomu v případě mé práce, viz. úvod.
118 Ve svém rozhodnutí 22 Cdo 2296/2004 ze dne 18.4.2005. Upozorňuji, že Nejvyšší soud takto rozhodl 
za účinnosti ObchZ a SOZ, tudíž se právní terminologie judikátu neshoduje se současnou právní 
terminologií, avšak smysl tohoto judikátu je možné dle mého názoru aplikovat i na současnou právní 
úpravu.
119 TOMÁŠ DOLEŽAL Adam, DOLEŽAL Tomáš, Prodej lékařské praxe, Právní rozhledy 2009, č. 3, 
s.77 - 82
120 tamtéž
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na základě něhož dochází k prodeji lékařské praxe je Smlouva o převodu podílu121. Dle 

Doležala122: „Tato forma prodeje není spojena s žádnými riziky na straně kupujícího, 

neboť tento převod se nedotýká ani registrace nestátního zdravotnického zařízení123 ani 

platnosti smluv o poskytování a úhradě zdravotní péče."

Vzhledem k výše uvedené „bezproblémovosti" koupě/prodeje lékařské praxe u 

právnických osob se lze rovněž v praxi setkat se situací, kdy fyzická osoba, jež 

provozuje lékařskou praxi, založí právnickou osobu (jak uvádí Doležal124 ve svém 

článku, tak nejčastěji jde o společnost s ručením omezeným), „vloží do ní lékařskou 

praxi125" a následně tuto prodá na základě smlouvy o převodu podílu.

K této kapitole bych chtěla uvést, že samotné téma této kapitoly je natolik rozsáhlé, že 

by samo vystačilo na diplomovou či jinou práci, a proto není možné se jím v mé práci 

detailněji zabývat, a to především z toho důvodu, že se ve své práci zaměřuji na 

koupi/prodej lékařské praxe126 na základě smlouvy o koupi závodu. V této kapitole jsem 

však stručně chtěla uvést i jiné mechanizmy a jiné právní tituly, na základě nichž lze 

celý proces zrealizovat.

6 Smlouva o koupi závodu

V této kapitole bych chtěla rozebrat smlouvu o koupi závodu, jelikož právě na základě 

smlouvy o koupi závodu nejčastěji dochází k prodeji/koupi lékařské praxe127, jež z 

právního hlediska představuje obchodní závod. Níže se chci věnovat koupi závodu v 

obecné rovině a do této obecné roviny bych chtěla zapracovat specifika při 

koupi/prodeji lékařské praxe128 jako závodu. 

Pro upřesnění bych chtěla zdůraznit, že ve vztahu ke koupi/prodeji lékařské praxe jako 

závodu, se zaměřuji na situaci, kdy prodávající stranou SKZ je registrující poskytovatel

                                               
121 Pokud samozřejmě půjde o jiný typ právnické osoby, pak bude třeba použít právní titul vztahující se k 
této právnické osobě.
122 tamtéž
123Tento článek byl psán před účinností ZZS, proto v dnešní terminologii, tedy v terminologii ZZS půjde 
o oprávnění k poskytování zdravotních služeb.
124  tamtéž
125 V této souvislosti je však nutné se opět vypořádat s oprávněním k poskytování zdravotních služeb a 
SPUZP. Tato problematika je velmi rozsáhlá, proto ji nebudu dále rozvádět, abych se mohla více zaměřit 
na předmět mojí práce, a to koupi/prodej lékařské praxe na základě smlouvy o koupi závodu.
126 zde již ve smyslu uvedeném v úvodu práce
127 ve smyslu uvedeném v úvodu
128 taktéž
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ambulantní péče129 v oboru všeobecné praktické lékařství, jež samostatně vykonává 

povolání lékaře dle § 2, písm. e) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a 

uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického 

povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, a tudíž jako člověk (fyzická osoba), který 

je podnikatelem ve smyslu občanského zákoníku, provozuje obchodní závod dle § 502 

občanského zákoníku a kupující stranou je buďto fyzická osoba nebo právnická osoba.

Na začátek bych chtěla citovat Preusse130, který se vyjadřuje ke změnám právní úpravy 

týkající se koupě závodu (dříve prodeje podniku): „...nejviditelnější změnou je 

samozřejmě nová terminologie. Nicméně hlavní koncepční změna, kterou přináší nová 

úprava prodeje podniku či jeho části, není kosmetického rázu a vychází z celkového 

pojetí NOZ, který se snaží sjednotit jednotlivé smluvní typy soukromého práva. Tak je i 

tento smluvní typ zařazen do oddílu „Koupě“. Je třeba tedy upozornit na skutečnost, že 

nově není smlouva o koupi závodu (dále také jako „SKZ") samostatným smluvním 

typem jako tomu bylo v případě smlouvy o prodeji podniku dle ObchZ, ale jde o 

smluvní typ kupní smlouvy dle § 2079 a násl. OZ, přičemž se na prodej závodu použijí 

                                               
129 Pojem zdravotní péče je pojmem podřazeným k pojmu zdravotní služba, což vyplývá z §2, odst. 2 
zákona č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, který stanoví, 
že:
„ Zdravotními službami se rozumí:
a) poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona zdravotnickými pracovníky , a dále činnosti 
vykonávané jinými odbornými pracovníky, jsou-li tyto činnosti vykonávány v přímé souvislosti s 
poskytováním zdravotní péče, b) konzultační služby, jejichž účelem je posouzení individuálního léčebného 
postupu, popřípadě navržení jeho změny nebo doplnění, a další konzultace podporující rozhodování 
pacienta ve věci poskytnutí zdravotních služeb prováděné dalším poskytovatelem zdravotních služeb (dále 
jen „poskytovatel“) nebo zdravotnickým pracovníkem, kterého si pacient zvolil, c) nakládání s tělem 
zemřelého v rozsahu stanoveném tímto zákonem, včetně převozu těla zemřelého na patologicko-
anatomickou pitvu nebo zdravotní pitvu a z patologicko-anatomické pitvy nebo ze zdravotní pitvy 
prováděné poskytovatelem podle zákona o pohřebnictví, d) zdravotnická záchranná služba,....",

přičemž co se rozumí zdravotní péčí dále rozvádí §  2, odst. 4 zákona č. 372/2011 Sb.
Zdravotní péčí se rozumí:

„ a) soubor činností a opatření prováděných u fyzických osob za účelem
1. předcházení, odhalení a odstranění nemoci, vady nebo zdravotního stavu (dále jen „nemoc“),
2. udržení, obnovení nebo zlepšení zdravotního a funkčního stavu,
3. udržení a prodloužení života a zmírnění utrpení,
4. pomoci při reprodukci a porodu,
5. posuzování zdravotního stavu,
b) preventivní, diagnostické, léčebné, léčebně rehabilitační, ošetřovatelské nebo jiné zdravotní výkony 
prováděné zdravotnickými pracovníky (dále jen „zdravotní výkon“) za účelem podle písmene a).",

přičemž jednou z forem  zdravotní péče je v souladu s § 6 zákona č. 372/2012 Sb. právě ambulantní péče:
„Formami zdravotní péče jsou ambulantní péče, jednodenní péče, lůžková péče a zdravotní péče 
poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta.".
130PREUSS, Ondřej., O smlouvě o prodeji podniku či jeho části v čase rekodifikace, dostupné na: 
http://www.bulletin-advokacie.cz/ke-smlouve-o-prodeji-podniku-ci-jeho-casti-v-case-rekodifikace
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zvláštní ustanovení o koupi závodu dle § 2175 a násl. OZ a pro náležitosti, které nejsou 

upraveny zvláštními ustanoveními o koupi závodu se použijí obecná ustanovení o 

koupi131. Důvodová zpráva k OZ132 tuto skutečnost zdůvodňuje takto: „V souvislosti  s  

koupí  se  navrhuje  zařadit  i  zvláštní  ustanovení  týkající  se  koupě  a  prodeje 

obchodního  závodu,  protože  není  důvod  konstruovat  v  tom  směru  zvláštní  

(samostatný) smluvní  typ v obchodním  zákoníku.  I  prodej  obchodního  závodu  je  

variantou koupě a do občanského  zákoníku  stačí  zapracovat  odchylky od  obecné  

úpravy  nebo  její  doplnění  o speciální ustanovení."

6.1 Forma

Vzhledem k tomu, že u ustanovení OZ týkající se koupě závodu ani koupě obecně 

nenalezneme žádná ustanovení týkající se formy, kterou má SKZ mít, proto je pro 

určení formy SKZ třeba vycházet z obecných ustanoveních o formě právních jednání, 

jež jsou upravena v § 559 a násl OZ.

§ 559 OZ stanoví, že: „Každý má právo zvolit si pro právní jednání libovolnou formu, 

není-li ve volbě formy omezen ujednáním nebo zákonem." Vzhledem k tomu, že 

zákonem (až na určité výjimky, jimž se bude věnovat níže) smluvní strany omezeny ve 

volbě právní formy SKZ nejsou, tak pokud se vysloveně na určité formě SKZ 

nedomluví, pak bude postačovat ústní forma133. To je rozdíl od právní úpravy v ObchZ, 

jež vyžadoval pod sankcí absolutní neplatnosti písemnou formu134. Tato skutečnost je 

důsledkem tzv. deformalizace občanského práva, k čemuž se Kučera135 vyjadřuje takto:

„Ústup od striktně daných forem právních jednání NOZ je jedna z klíčových 

komplexních změn procházející danou úpravou, kterou je přebírána po kodexech 

západoevropského vzoru."

Písemná forma SKZ bude však potřebná v tom případě, pokud je součástí závodu i 

nemovitá věc a v rámci koupě/prodeje závodu dochází rovněž k převodu věcného práva 

                                               
131 tedy § 2079 a násl OZ
132 Důvodová zpráva k OZ, s. 1058, dostupné na 
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/OZ_Duvodova_zprava_11042011.pdf
133 Avšak už jen z povahy věci je třeba, aby měl písemnou formu alespoň zápis o předání závodu dle § 
2179, odst. 1a 2 OZ.
134 Viz ust. § 476, odst. 2 ObchZ.
135KUČERA Vít, Smlouva o koupi závodu - vybrané dopady rekodifikace, dostupné na 
http://www.epravo.cz/top/clanky/smlouva-o-koupi-zavodu-vybrane-dopady-rekodifikace-94945.html
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k nemovité věci. Toto lze dovodit z § 560 OZ136, přičemž Tichý137 k této věci dodává, 

že: „Podle § 561, odst. 2 je pak vyžadováno, aby podpis byl na téže listině."

§ 2181 odst. 2 OZ stanoví, že: „Je-li kupující zapsán ve veřejném rejstříku, nabývá 

vlastnické právo k závodu jako celku zveřejněním údaje, že uložil doklad o koupi závodu 

do sbírky listin podle jiného právního předpisu." Pokud je tedy kupující zapsán ve 

veřejném rejstříku, pak budeme pro nabytí účinnosti potřebovat doklad o koupi závodu

(pro účely zveřejnění), kterým může být:

(i) Samotná SKZ v písemné formě. Dle mého názoru však smluvní strany nemohou mít 

zájem na tom, aby celá SKZ byla zveřejněna, a proto pokud smluvní strany zvolí tuto 

variantu, pak předpokládám, že budou minimálně „začerněna" ustanovení o ceně za 

převáděný závod, know - how, obchodním tajemství atd. Spíše si myslím, že pokud OZ 

stanoví povinnost uveřejnit „doklad o koupi závodu", tak smluvní strany budou volit 

variantu (ii), viz. níže.

(ii) Jiný písemný dokument dokládající skutečnost, že došlo k koupi/prodeji závodu.

Může jít tedy například o souhlasné prohlášení kupujícího a prodávajícího, zápis o 

předání závodu či jiný účelu vyhovující dokument.

Co se týče formy SKZ v případě koupě/prodeje lékařské praxe138, tak lze jen doporučit 

písemnou formu. Argumenty pro písemnou formu jsou následující:

(i) Nepochybné je zde hledisko právní jistoty, jelikož si lze lehce představit situaci, kdy 

si po uzavření SKZ v ústní formě si jedna strana koupi/prodej lékařské praxe rozmyslí a 

bude tvrdit, že nikdy žádnou ústní SKZ neuzavřela. Z hlediska případného dokazování 

je uzavření písemné SKZ nezbytně výhodou. Vzhledem k tomu, že předmětem 

koupě/prodeje je věc mnohdy vysoké hodnoty, nelze než doporučit písemnou formu 

SKZ připravenou odborníky v daném oboru. K tomu se vyjadřuje Krabec139: 

                                               
136 § 560 OZ: „Písemnou formu vyžaduje právní jednání, kterým se zřizuje nebo převádí věcné právo k 
nemovité věci, jakož i právní jednání, kterým se takové právo mění nebo ruší."
137 TICHÝ L., Poddoddíl 6 - Zvláštní ustanovení o koupi závodu IN  ŠVESTKA J., DVOŘÁK J., FIALA 
J., PELIKÁNOVÁ, I., PELIKÁN, R., BÁNYAIOVÁ, A. a kol. Občanský zákoník: komentář. Vyd. 1. 
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, 5 sv. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN: 978-80-7478-638-9, s. 
998
138 ve smyslu uvedeném v úvodu práce
139KRABEC, Tomáš. Oceňování a prodej privátní zubní a lékařské praxe. 2., aktualiz., dopl. a rozš. vyd. 
Praha: Grada, 2015, ISBN 978-80-247-4866-5, s. 13
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„Vybudovat renomovanou zubní praxi140, kam se pacienti s důvěrou vracejí a kde je 

dosahováno solidních výsledků hospodaření, vyžaduje dlouhá léta tvrdé a poctivé 

práce.... Hodnota takového podniku je vysoká, mnohdy je soukromá lékařská praxe tím 

nejhodnotnějším, co lékaři vlastní."

(ii) SKZ může sloužit například pro účely získání oprávnění k provozování zdravotních 

služeb, jelikož pro účely získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb je třeba 

příslušnému správnímu úřadu dodat doklad141, z něhož vyplývá oprávnění žadatele 

užívat prostory k poskytování zdravotních služeb. Vzhledem k tomu, že:, „Koupí 

závodu se kupující stává věřitelem pohledávek a dlužníkem dluhů, které k závodu 

náleží.", vstoupí kupující nabytím vlastnického práva k závodu v případě nájemní 

smlouvy do postavení nájemce namísto prodávajícího. Není tedy nezbytně nutné jen 

pro účely schválení provozního řádu a získání oprávnění k poskytování zdravotních 

služeb uzavírat novou nájemní smlouvu (mezi kupujícím a pronajímatelem), pokud její 

předložení nebude příslušný správní orgán výslovně vyžadovat. V praxi ve většině 

případů stačí příslušnému správnímu úřadu dodat SKZ142143, ze které vyplývá, že po 

nabytí účinnosti SKZ se kupující nově stane nájemcem namísto prodávajícího, SKZ 

tedy může do jisté míry nahradit doklad, z něhož vyplývá oprávnění žadatele užívat 

prostory k poskytování zdravotních služeb.

Mimo to zákon č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách a o podmínkách jejich 

poskytování, ve svém § 18, odst. 3 stanoví, že: „Je-li žadatelem o udělení oprávnění k 

poskytování zdravotních služeb osoba, která je nabyvatelem majetkových práv 

vztahujících se k poskytování zdravotních služeb dosavadním poskytovatelem, připojí k 

žádosti též doklady prokazující převod nebo přechod majetkových práv na žadatele."

Tímto dokladem může být právě SKZ v písemné formě.

                                               
140 Autor se v této publikaci zaměřuje jak na zubní praxi, ale rovněž na lékařskou praxi obecně.
141 Viz § 18, odst. 2, písm. a), bod 10 ZZS.
142 Pokud již byla uzavřena a odklad účinnosti takovéto SKZ je vázán na splnění dvou podmínek, a to: 1) 
kupujícímu bude uděleno příslušné oprávnění k poskytování zdravotních služeb (pokud nejsou splněny 
podmínky § 27 zákona č. 372/2011 Sb.) a 2) VZP, případně další zdravotní pojišťovny uzavřou s 
kupujícím SPUZP.
143 Nebo smlouva o budoucí smlouvě o koupi závodu, v níž bude definován závazek smluvních stran 
uzavřít smlouvu o koupi závodu tehdy, pokud budou splněny výše uvedené podmínky.
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6.2 Souhlas valné hromady

V případě, že je jednou ze stran SKZ obchodní společnost, je třeba se při koupi/prodeji 

závodu zaměřit rovněž na povinnosti, které v tomto případě stanoví zákon č. 90/2012 

Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále také jako „ZOK").

Vzhledem k tomu, že se ve své práci zaměřuji na koupi/prodej lékařské praxe jako 

závodu na základě smlouvy o koupi závodu, přičemž vlastníkem takovéhoto závodu je 

zde fyzická osoba, pak níže uvedené povinnosti stanovené ZOKem budeme z logiky 

věci aplikovat pouze v případě, že kupující stranou SKZ bude právnická osoba, a to níže 

uvedené obchodní společnosti.

Pokud je jednou ze kupující stranou SKZ společnost s ručením omezeným (dále také 

jako „s.r.o.") , pak je třeba zaměřit se na § 190, odst. 2, písm. i) ZOKu, který stanoví, 

že do působnosti valné hromady patří: „schválení převodu nebo zastavení závodu nebo 

takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu 

nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti"

Pokud je kupující stranou SKZ akciová společnost (dále také jako „a.s."), pak 

obdobným ustanovením s totožným obsahem je § 421, odst. 2, písm. m), které stanoví 

rovněž, že do působnosti valné hromady náleží: „schválení převodu nebo zastavení 

závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní 

struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti 

společnost"

Pokud se převádí celý závod, pak není pochybností nad tím, že je třeba onen převod 

závodu schválit valnou hromadou, resp. (pokud jde o jednočlennou společnost, pak je 

třeba učinit rozhodnutí jediného společníka/akcionáře v působnosti valné hromady144).

Je však třeba rozklíčovat, co zákonodárce myslí převodem části závodu, která by 

znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu a převodem části závodu, 

která by znamenala podstatnou změnu v předmětu podnikání. Odpověď na to nám dává 

Šuk145: „Pojem část závodu je nutno vykládat stejně jako v § 2183 NObčZ, souhlasu 

valné hromady tedy nepodléhá převod jakékoliv části jmění, jež je součástí obchodního 

                                               
144 viz. § 12, odst, 1 ZOKu: „Působnost nejvyššího orgánu vykonává v jednočlenné společnosti její 
společník."
145

ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK, P. Zákon o obchodních korporacích. 
Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2013, ISBN: 978-80-7400-480-3, s. 363 - 364



44

závodu, ale pouze takové, která tvoří samostatnou organizační složku. Typickou 

samostatnou organizační složkou, jež může být předmětem smlouvy o převodu části 

závodu, je pobočka (§ 503 NObčZ). To, zda jde o takovou část závodu, jejíž převod by 

znamenal podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo předmětu podnikání či 

činnosti společnosti, bude záviset na poměrech konkrétní společnosti. Kritériem bude 

zpravidla podíl této části závodu na celkovém obratu společnosti, typ činnosti, kterou 

tato část závodu provádí, apod." Přičemž dle Pokorné146: „Pokud by právní jednání 

jednatelů147nebylo schváleno usnesením valné hromady, bylo by relativně neplatné."

6.3 Obsah

6.3.1 Podstatné náležitosti

Pro zjištění toho, co v daném případě bude essentialia negotii SKZ je třeba vycházet z § 

1746 OZ, který stanoví, že: „Zákonná ustanovení upravující jednotlivé typy smluv se 

použijí na smlouvy, jejichž obsah zahrnuje podstatné náležitosti smlouvy stanovené v 

základním ustanovení pro každou z těchto smluv." Vzhledem k tomu, že koupě závodu 

není samostatný smluvní typ, jak uvádím ve své práci výše, pak i v případě 

koupě/prodeje závodu budou podstatnými náležitostmi essentialia negotii koupě dle § 

2079, odst. 1 OZ148.

V SKZ se tedy prodávající zavazuje, že:

(i) kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě a (ii) umožní kupujícímu nabýt 

vlastnické právo k této věci

a

kupující se zavazuje

(i) převzít věc, která je předmětem koupě a (ii) zaplatit kupní cenu

                                               
146 LASÁK, J., POKORNÁ, J., ČÁP, Z., DOLEŽIL, T. A Kol. Zákon o obchodních korporacích. 
Komentář. I. Díl. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, ISBN: 978-80-7478-326, s. 1007
147 Pozn. jedná se o komentář k § 190, odst. 2, písm. i), komentuje se zde tedy situace u s.r.o.
148 § 2079, odst. 1 OZ: „Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je 
předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a 
zaplatí prodávajícímu kupní cenu."
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Tichý149 konkrétně ve vztahu ke koupi závodu dodává: „Kromě základních závazků je 

dále třeba jasně označit strany smlouvy a předmět koupě, t.j. závod" přičemž dále 

konstatuje:„Kupující se stane vlastníkem celého závodu na základě jednoho aktu. V 

rámci kupní smlouvy tak není třeba vypočítávat jednotlivé položky spadající do 

závodu..."

Co se týče označení smluvních stran, pak klasicky definujeme smluvní strany osobním 

jménem a příjmením člověka150, datem narození, místem bydliště, názvem151 PO, 

sídlem, identifikačním číslem, případně dalšími doplňujícími údaji.

Co se týče označení závodu, pak situace bude poněkud složitější. Definici lékařské 

praxe jako závodu si dokážu představit například takto:

Závodem se pro účely této smlouvy rozumí Lékařská praxe praktického lékaře, 

nacházející se na adrese Novákova 123, Praha 1, jež je ve vlastnictví MUDr. Jany 

Novákové, registrované pod IČZ152 123456, jež je oprávněna poskytovat zdravotní 

služby určitého druhu na základě rozhodnutí Magistrátu hlavního Města Prahy ze dne 

1.1.2014, č.j.: 1234/2014, jež nabylo právní moci dne 28.1.2014.

Podstatnou náležitostí již nebude závazek kupujícího převzít dluhy prodávajícího 

související se závodem, jelikož dluhy jsou v aktuální právní úpravě již obsahem pojmu 

závod, není tedy již třeba zvlášť ve SKZ definovat závazek kupujícího převzít dluhy

související se závodem. K tomu důvodová zpráva k OZ uvádí 153: „Z uvedených 

důvodů návrh vychází při vymezení pojmu obchodního závodu z pojmu obchodního  

jmění, tedy s využitím obsahové provazby na aktiva a pasiva neboli - civilisticky řečeno 

- na věci a dluhy."

                                               
149 TICHÝ, L. Poddoddíl 6 - Zvláštní ustanovení o koupi závodu IN ŠVESTKA J., DVOŘÁK J., FIALA 
J., PELIKÁNOVÁ, I., PELIKÁN, R., BÁNYAIOVÁ, A. a kol. Občanský zákoník: komentář. Vyd. 1. 
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, 5 sv. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN: 978-80-7478-638-9, str. 
998
150 viz. § 77, odst. 1 OZ: „Jméno člověka je jeho osobní jméno a příjmení..."
151 viz. § 132 OZ: „Jménem právnické osoby je její název."
152 IČZ – identifikační číslo zařízení nebo části zařízení. Jde o jednoznačný osmimístný kód ve vztahu k 
VZP. Číslo přiděluje vždy místně příslušné pracoviště VZP na základě žádosti té zdravotní pojišťovny, 
která první uzavře smlouvu na poskytování hrazených služeb s daným poskytovatelem., 
dostupné na: http://www.vzpsmlouvy.cz/rubrika/ic-icz/vse-icz
153 Důvodová zpráva k OZ, str. 698, dostupné na: 
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/OZ_Duvodova_zprava_11042011.pdf
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V souladu se zněním ObchZ a četné judikatury154 bylo za účinnosti ObchZ 

bezvýjimečně nutné, aby smlouva o prodeji závodu obsahovala závazek kupujícího 

převzít závazky prodávajícího související s podnikem. Nejvyšší soud ČR ve svém 

Usnesení ze dne 26.8.2003, sp.zn. 32 Odo 523/2003 přímo uvádí, že: „Podstatnou částí 

smlouvy o prodeji podniku je mimo jiné závazek kupujícího převzít závazky 

prodávajícího související s podnikem." Pokud tedy ve smlouvě o prodeji podniku tato 

podstatná náležitost chyběla, nejednalo se o smlouvu o prodeji podniku a nebylo možné 

pro její právní režim použít zákonná ustanovení týkající se smlouvy o prodeji podniku.

Jako další z podstatných náležitostí můžeme považovat určení kupní ceny, které se dále 

budu věnovat v kapitole 6.3.3. své práce.

6.3.2 Vyloučení jednotlivých položek z převodu

Pozornost je třeba zaměřit na druhou větu § 2175, odst. 1 OZ, která stanoví, že: „O 

koupi závodu se jedná i v případě, že strany z koupě jednotlivou položku vyloučí, aniž 

tím celek ztratí vlastnost závodu.", jelikož tato možnost je novinkou, jež přinesl 

občanský zákoník. Dle Janoška155: „Onou položkou mohou být jak aktiva, tak pasiva 

závodu".

Při zamyšlení nad tím, co by v případě koupě/prodeje lékařské praxe jako závodu bylo 

vhodné z koupě/prodeje závodu vyloučit, mě napadá například skutečnost, kdy 

prodávající poskytuje příslušné zdravotní služby v budově, která je v jeho 

vlastnictví/spoluvlastnictví, jedná se například o celou polikliniku či budovu, kde 

prodávající rovněž bydlí či provozuje jinou činnost nesouvisející s provozem lékařské 

praxe. Pokud by smluvní strany při prodeji závodu nemovitost v SKP nevyloučili, pak 

by na prodávajícího okamžikem nabytí vlastnického práva k závodu SKZ mohlo přejít

rovněž vlastnické právo k budově, vymezené jednotce či spoluvlastnický podíl na 

budově156157158. Dle mého názoru může být řešení této situace například takové, že 

                                               
154 Např. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26.8.2003, sp. zn. 32Odo 523/2003, Rozsudek 
Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.6.2004, sp.zn. 29 Odo 52/2002.
155 JANOŠEK , Vladimír Smlouva o prodeji podniku, dostupné na 
https://theses.cz/id/kfxqf5?info=1;isshlret=Vladim%C3%ADr%3BJANO%C5%A0EK%3B;zpet=%2Fvy
hledavani%2F%3Fsearch%3DVladim%C3%ADr%20Jano%C5%A1ek%26start%3D1
156 V závislosti na tom, zda je budova členěna na jednotky, zda je v podílovém spoluvlastnictví či ve 
výlučném vlastnictví prodávajícího.
157 Vzhledem k dikci legální definice obchodního závodu (§ 502 OZ: „Obchodní závod (dále jen 
„závod“) je organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování 
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nemovitost bude vyloučena z SKZ, ale současně bude uzavřena nájemní smlouva s 

prodávajícím jako pronajímatelem a kupujícím jako nájemcem, na základě které bude 

mít kupující i nadále využívat tyto prostory.

6.3.3 Kupní cena

Jak jsem již uvedla výše, tak kupní cena je další podstatnou náležitostí SKZ, která 

nemusí být sjednána přesnou a konečnou částkou (což v případě prodeje závodu v 

mnoha případech ani nelze či je to velmi obtížné), ale v souladu s § 2080 OZ159 postačí 

ujednat alespoň způsob jejího určení. Dle Tichého160: „Nelze odkázat na cenu 

obvyklou."

Vrchní soud ve svém rozhodnutí ze dne 6. 3. 2000, sp.zn. 9 Cmo 856/99 rovněž 

judikoval, že: „Nezbytnou náležitostí smlouvy o prodeji podniku je úplatnost převodu 

podniku." Tento judikát dle mého názoru lze použít i na stávající právní úpravu. Není 

tedy možné, aby dříve ve smlouvě o prodeji podniku/dnes v SKZ si smluvní strany 

dohodly kupní cenu 0,- Kč, resp. možné to je, ale opět bude chybět jedna z podstatných 

náležitostí, tudíž se nebude jednat o smlouvu o prodeji podniku/SKZ. V takovémto 

případě by šlo v souladu s výše uvedeným judikátem161 o nepojmenovanou smlouvu s 

tím, že na daný případ se analogicky použijí ustanovení dnes o koupi závodu/dříve o 

prodeji podniku. To ostatně potvrzuje i § 2183 OZ, který stanoví: „Ustanovení tohoto 

pododdílu se obdobně použijí i na jiné převody vlastnického práva k závodu a na prodej 

nebo jiný převod části závodu tvořící samostatnou organizační složku.". Bejček162 se 

zamýšlí nad tím, co si zákonodárce představuje pod pojmem jiné převody vlastnického 

práva: „Zákon nestanoví žádná bližší pravidla pro vymezení toho, co lze rozumět jiným 

                                                                                                                                         
jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu") by pak ona nemovitost 
mohla být součástí závodu, jelikož slouží k provozování podnikatelovi činnosti.
158 Pokud by prodávající o této skutečnosti nevěděl a souhlasil by s kupní cenou, která by neodpovídala 
tomu, že součástí závodu je i ona nemovitost, pak by takto uzavřel velmi nevýhodnou smlouvu.
159 § 2080 OZ: „Kupní cena je ujednána dostatečně určitě, je-li ujednán alespoň způsob jejího určení."
160 TICHÝ L. Pododdíl 6 - Zvláštní ustanovení o koupi závodu IN  ŠVESTKA J., DVOŘÁK J., FIALA 
J., PELIKÁNOVÁ, I., PELIKÁN, R., BÁNYAIOVÁ, A. a kol. Občanský zákoník: komentář. Vyd. 1. 
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, 5 sv. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN: 978-80-7478-638-9, s. 
998
161 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.7.2005, sp.zn. 29 Odo 1058/2003„Řídí-li se částí třetí 
obchodního zákoníku, a to bez ohledu na povahu účastníků, závazkové vztahy ze smlouvy o prodeji 
podniku nebo jeho části, je nutné, dle přesvědčení Nejvyššího soudu - stejnou právní úpravu analogicky 
aplikovat i na smlouvu o bezúplatném předání (převodu) podniku. Smlouva o předání hostince je tak 
nepojmenovanou smlouvou...."
162BEJČEK, Josef, ŠILHÁN Josef a kol. Obchodní smlouvy: závazky v podnikání. 1. vydání. V Praze: 
C.H. Beck, 2015, Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-574-9, s. 279
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převodem vlastnického práva, je tedy nutno usoudit, že se bude jednat o všechny ostatní 

formy převodu, které přicházejí v úvahu (např. darování, zajišťovací převod práva, ...). 

Na tyto jiné převody se použijí jen zvláštní ustanovení o koupi závodu, nikoliv však 

úprava kupní smlouvy jako takové. V úvahu přichází aplikace obecné formy právního 

institutu, který je v daném případě použit - např. darování se bude řídit 1) zvláštními 

ustanoveními o koupi závodu, 2) podpůrně ustanoveními o darování a 3) podpůrně 

obecnou částí závazkového práva.

§ 2176 OZ stanoví vyvratitelnou právní domněnku: „Má se za to, že je kupní cena 

ujednána na základě údajů o převáděném jmění v účetních záznamech o prodávaném 

závodu a ve smlouvě ke dni jejího uzavření; má-li smlouva nabýt účinnosti později, mění 

se kupní cena v závislosti na zvýšení nebo snížení jmění, k němuž došlo v mezidobí."

Dle Tichého163 jde o: „Dispozitivní ustanovení, jehož aplikaci mohou strany vyloučit." 

Pokud si tedy smluvní strany v SKZ domluví jiný způsob určení kupní ceny nebo pokud 

použití tohoto ustanovení svým ujednáním vyloučí nebo pokud si sjednají pevnou kupní 

cenu, pak se na SKZ nebude aplikovat, což však zejména k druhé větě §2176 za 

středníkem pro kupujícího může být poměrně riskantní, jelikož v mezidobí mezi 

uzavřením smlouvy a okamžikem účinnosti smlouvy mohou nastat okolnosti, které 

hodnotu závodu mohou zásadně změnit, resp. prodávající může hodnotu závodu 

záměrně před nabytím účinnosti záměrně snížit. K tomu se vyjadřuje i sice v souvislosti 

se starou právní úpravou, avšak naprosto použitelně (po domyšlení změny terminologie) 

pro stávající právní úpravu, Dědič164: „Majetkové hodnoty a závazky související s 

podnikem se však neustále v čase mění, takže smluvní strany nemohou ani přesně 

předvídat, které všechny majetkové hodnoty a závazky budou v den účinnosti smlouvy k 

podniku patřit."

Důvodová zpráva k OZ k § 2176 sděluje, že vyvratitelná právní domněnka o způsobu 

určení kupní ceny se přejímá z ObchZ. Dědič165 se však k tomuto problému vyjadřuje s 

                                               
163 TICHÝ L. Pododdíl 6 - Zvláštní ustanovení o koupi závodu IN  ŠVESTKA J., DVOŘÁK J., 
FIALA J., PELIKÁNOVÁ, I., PELIKÁN, R., BÁNYAIOVÁ, A. a kol. Občanský zákoník: 
komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, 5 sv. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). 
ISBN: 978-80-7478-638-9, s 1002
164 JAN DĚDIČ, K některým problémům ze smluv o prodeji podniku, Právní praxe, č. 2, 1993, s. 103 -
111
165 JAN DĚDIČ, K některým problémům ze smluv o prodeji podniku, Právní praxe, č. 2, 1993. s. 103 -
111
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ohledem na právní úpravu v ObchZ takto: „Zákon však stanoví nevyvratitelnou právní 

domněnku, že (pokud ji strany dohodou nevyloučí), že cena je určena na základě....." O 

tom, zda pojem má se za to, že je vyvratitelnou právní domněnkou se vedla odborná 

diskuze166, avšak dle mého názoru je v současné době třeba vycházet z odborných 

publikací a důvodové zprávy vztahující se k současné právní úpravě, která vychází 

převážně z předpokladu, že pojem má se za to, že je skutečně vyvratitelnou právní 

domněnkou. Ostatně pokud by tomu bylo jinak, tak by dle mého názoru došlo k rozpadu 

celého systému, na němž občanský zákoník stojí, jelikož jak vyvratitelné, tak 

nevyvratitelné právní domněnky jsou v něm obsaženy z důvodu právní jistoty velmi 

četně.

Jak již jsem zmiňovala v první části své práce, tak v případě určení kupní ceny za prodej 

lékařské praxe jako závodu, by smluvní strany měly vycházet ze skutečné hodnoty 

lékařské praxe (pokud má jít o „férový obchod"), přičemž lze jen doporučit si na 

ocenění vybrat zkušeného znalce v tomto oboru. 

Hlavními kladnými složkami, které budou mít vliv na určení hodnoty lékařské praxe 

jako celku a následně na určení výše kupní ceny za koupi/prodej takovéhoto závodu 

jsou167:

1. Hodnoty vyplývající z hmotného majetku, tedy především z hmotného 

vybavení zdravotnického zařízení, tak jak jsem tyto hmotné věci vyjmenovala v 

kapitole Lékařská praxe jako obchodní závod.

2. Hodnoty vyplývající z nehmotného majetku, a to především:

Z nehmotných věcí, kterými jsou:

 klientela168 - přičemž klientelu v tomto případě především tvoří

registrovaní pacienti169 a osoby s níž má PZS uzavřenou smlouvu 

                                               
166 např. JAN JANUŠ,  Profesoři polemizují nad novým občanským zákoníkem, 22.11.2012, dostupné na: 
http://pravniradce.ihned.cz/c1-58698970-profesori-polemizuji-nad-novym-obcanskym-zakonikem:
„... nelíbí se mu ( prof. Zoulíkovi) však ale obrat"má se za to", o kterém tvrdil, že jde o nevyvratitelnou 
domněnku, ale byl jak Eliášem, tak bývalým náměstkem ministra spravedlnosti Filipem Melzerem 
přesvědčen, že jde o vyvratitelnou právní domněnku".
167 Zde upozorňuji, že výčet nemusí být kompletní. Snažím se zde o výčet hlavních „kladných" složek 
takovéhoto závodu.
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o poskytování pracovnělékařských služeb, přičemž co se týče 

takovéto klientely, je třeba vzít v potaz právo pacientů na 

svobodnou volbu poskytovatele zdravotních služeb (viz. níže),

 vyškolený profesionální personál,

 vybudované smluvní vztahy, které vznikly na základě uzavřených 

smluv, jejichž výčet uvádím v kapitole lékařská praxe jako 

obchodní závod. Většina těchto smluv přechází ex lege v případě 

koupě/prodeje lékařské praxe jako závodu na základě smlouvy o 

koupi závodu, okamžikem nabytí vlastnického práva k závodu na 

kupujícího, avšak v případě Smlouvy o poskytování a úhradě 

zdravotní péče tomu tak není, a proto je třeba této skutečnosti 

přizpůsobit znění smlouvy o koupi závodu (!), přičemž nástin 

řešení uvádím v kapitole Výjimky z celistvosti převodu,

 pohledávky vzniklé na základě uzavřených smluv,

 umístění lékařské praxe.

Hlavními zápornými složkami170, které budou mít vliv na určení hodnoty lékařské praxe 

jako celku a následně na určení výše kupní ceny za koupi/prodej takovéhoto závodu 

jsou především dluhy vzniklé na základě uzavřených smluv, které uvádím v kapitole 

Lékařská praxe jako obchodní závod, a to především:

 dluhy na nezaplacených mzdách zaměstnanců,

 dluhy na nájemném,

                                                                                                                                         
168 Přičemž bych chtěla podotknout, že dle některých názorů skutečnou hodnotu představuje počet karet v 
kartotéce, což níže uvedený autor vyvrací. K tomu se vyjadřuje TOMÁŠ KRABEC, Prodej soukromé 
praxe: otázky a odpovědi, dostupné na:
http://zdravi.e15.cz/denni-zpravy/jobzurnal/prodej-soukrome-praxe-otazky-a-odpovedi-287563:
„Hodnota praxe NEZÁVISÍ na počtu karet v kartotéce, ale na tzv. volném cash flow, které praxe svému 
vlastníkovi či provozovateli přináší.", přičemž dále dodává: „Ocenění karet zdravotnické dokumentace je 
metodicky chybný postup, nevypovídající nic o hodnotě praxe. Je to zhruba stejné, jako kdyby se akcie 
oceňovaly podle kvality papíru nebo hustoty a barevnosti potisku."
169 Jelikož vlastníkem závodu je fyzická osoba (člověk) jež je registrujícím poskytovatelem ambulantní 
péče v oboru všeobecné praktické lékařství, jež samostatně vykonává povolání lékaře dle § 2, písm. e) 
zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované 
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, a tudíž jako člověk 
(fyzická osoba), který je podnikatelem ve smyslu občanského zákoníku, provozuje obchodní závod dle § 
502 občanského zákoníku, a které příslušný správní orgán vydal rozhodnutí o udělení oprávnění k 
poskytování zdravotních služeb169 pro formu zdravotní péče: ambulantní péče, pro obor zdravotní péče: 
všeobecné praktické lékařství.
170 Opět podotýkám, že tento výčet nemusí být kompletní.
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 dluhy za neuhrazené zdravotní a sociální pojištění, dluhy vůči 

finančnímu úřadu,

 dluhy za neuhrazené služby, tedy například dluhy za služby 

spojené s nájmem (elektřina, plyn, svoz komunálního odpadu, 

voda), dluhy za odvoz a likvidaci nebezpečného odpadu, dluhy za 

poskytnutí laboratorních služeb atd.,

 pokud PZS poskytuje zdravotní služby v zdravotnickém zařízení, 

jež je v jeho vlastnictví, a za účelem koupě takovéhoto 

zdravotnického zařízení uzavřel smlouvu o úvěru či smlouvu o 

zápůjčce, pak dluhy vzniklé z titulu těchto smluv budou rovněž 

součástí lékařské praxe jako závodu.

V souvislosti s hodnotou klientely je však potřeba uvědomit, že dle § 11, odst. 1, písm. 

b) zákona č. 48/1997 Sb., zákon o veřejném zdravotním pojištění, má každý pacient 

právo: „na výběr poskytovatele zdravotních služeb na území České republiky (dále jen 

„poskytovatel“), který je ve smluvním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně, a na 

výběr zdravotnického zařízení tohoto poskytovatele", přičemž zákonodárce dále dodává, 

že: „v případě registrujícího poskytovatele může toto právo uplatnit jednou za 3 

měsíce". Pacient tedy samozřejmě nemůže být nucen po koupi/prodeji lékařské praxe 

jako závodu u nového PZS zůstávat. Z hlediska kupujícího je tedy žádoucí, ba až 

nezbytné, aby pacienty přesvědčil, aby zde zůstali. Šťovíček171 v této věci doporučuje: 

„V této souvislosti považujeme za vhodné kupujícímu lékaři doporučit, aby určitou 

dobu, alespoň 6 měsíců před plánovanou účinností převodu, přechodně působil v 

ordinaci spolu s prodávajícím lékařem a navazoval tak kontakt s jeho (a svými 

budoucími) pacienty." Lze samozřejmě jen doporučit, aby tato součinnost byla stvrzena 

smluvně, k čemuž může dojít i v SKZ. V ekonomickém pojetí tento job sharing

doporučuje i Krabec172: „Praktické řešení degrese goodwillu původního provozovatele 

se jmenuje value freeze sale. Jedná se o způsob prodeje praxe s fixací hodnoty pro 

smluvně definované období. Původní provozovatel pracuje po tuto dobu společně s 

kupujícím kolegou."

                                               
171ŠŤOVÍČEK Jan, Prodej a koupě lékařské praxe, Zdravotnické noviny 2015, č. 45, dostupné na 
http://zdravi.e15.cz/clanek/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-zdn/prodej-a-koupe-lekarske-praxe-169276
172KRABEC, Tomáš. Oceňování a prodej privátní zubní a lékařské praxe. 2., aktualiz., dopl. a rozš. vyd. 
Praha: Grada, 2015, ISBN 978-80-247-4866-5, s. 58
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Lze se rovněž v praxi setkat se situací, kdy po prodeji lékařské praxe jako závodu 

dřívější poskytovatel zdravotních služeb jako prodávající lékař bude zde i nadále 

působit, a to jako zaměstnanec, na základě pracovní smlouvy uzavřené s kupujícím jako 

zaměstnavatelem, případně rovněž jako odborný zástupce. Na skutečnosti, že dojde k 

výše zmíněnému postupu je samozřejmě opět vhodné se domluvit smluvně, a to 

například přímo v SKZ. Tím pádem se de facto změní jen poskytovatel zdravotních 

služeb, lékař zůstane (alespoň po určitou dobu stejný) a pacienti tak nebudou mít důvod 

odcházet jinam. 

Doporučuji rovněž do SKZ například pod sankcí smluvní pokuty či možnosti 

odstoupení od SKZ vnést ustanovení o tom, že prodávající se vyvaruje jednání, kterým 

by stávající pacienty „lákal" k přechodu k jinému PZS než kupujícímu nebo je „lákal"

do místa svého nového působení, jelikož pokud by k tomuto došlo a prodávajícímu se 

skutečně podařilo odlákat pacienty jinam, pak by kupující koupil lékařskou praxi, u 

které se zásadně snížila její hodnota za vysokou kupní cenu.

Nicméně i přes toto smluvní ujednání (nebo pokud toto smluvní ujednání neexistuje) 

nelze pacientům upřít právo na svobodnou volbu poskytovatele zdravotních služeb, 

proto je v nejvyšším zájmu kupujícího, aby využil některou z výše uvedených metod 

„job sharingu". V souvislosti s tímto problémem je ze strany kupujícího vhodné sjednat 

kupní cenu již s předpokladem, že určitá část pacientů po prodeji lékařské praxe 

„přejde" jinam. Pokud se tomu tak nestane, jde tato skutečnost k tíži kupujícího.

Tento problém je však dle mého názoru obecně problémem koupě/prodeje jakéhokoliv 

jiného obchodního závodu173, kdy smluvní strany musí počítat s rizikem, že nastane 

situace, kdy jedna ze smluvních stran na této transakci „prodělá".

Určitou hodnotu představuje i oprávnění k poskytování zdravotních služeb, které ve 

většině případů na kupující stranu SKZ nepřechází. Existuje však situace, kdy toto 

oprávnění za podmínek stanovených zákonem č. 372/2011 Sb. přejít na jinou osobu 

může, čemuž se budu věnovat v kapitole týkající se výjimek celistvosti převodu. Pokud 

toto oprávnění k poskytování zdravotních služeb v rámci koupě/prodeje na kupujícího 

nepřechází, pak je nezbytné v tomto smyslu formulovat znění smlouvy o koupi závodu 

                                               
173 I když u jiných typů obchodních závodů může být klientela na základě již existujících smluv zavázána 
po určitou dobu v těchto smluvních vztazích setrvat, což v případě lékařské praxe v souvislosti se 
svobodnou volbou poskytovatele zdravotních služeb nelze.
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a to zejména proto, aby se kupujícímu nestalo, že řádně uzavře smlouvu o koupi 

závodu, zaplatí nemalou kupní cenu, ale nebude moci generovat zisk právě z toho 

důvodu, že nebude mít oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Nástin řešení 

tohoto problému uvádím v kapitole týkající se výjimek z celistvosti převodu.

6.3.4 Přechod práv a závazků, ochrana třetích osob

Dle § 2177, odst. 1 OZ: „Koupí závodu se kupující stává věřitelem pohledávek a 

dlužníkem dluhů, které k závodu náleží; z dluhů však kupující přejímá jen ty, o jejichž 

existenci věděl nebo ji alespoň musel rozumně předpokládat".

Tichý174 k tomuto ustanovení dodává, že: „Jde o kogentní ustanovení, neboť odlišné 

ujednání o převodu dluhů a závazků by mohlo poškodit věřitele a dlužníky a bylo by 

tudíž proti smyslu a účelu zákonné úpravy." 

Z výše uvedeného § 2177, odst. 1, pokračování za středníkem vyčteme jistou právní 

ochranu kupujícího, která navazuje na to, že v SKZ nemusí být detailně vyčteny 

všechny položky závodu175, prodávající tedy skutečně o všech položkách patřících k 

závodu vědět nemusí, proto je výše uvedená právní ochrana kupujícího jistě na místě. K 

tomu, o jakých dluzích kupující věděl nebo je alespoň musel rozumně předpokládat se 

vyjadřuje Černá176: „Kupující bude nepochybně vědět o dluzích, pokud jsou uvedeny ve 

smlouvě nebo v zápise o předání závodu, který strany vyhotovily, a který má obsahovat 

výčet všeho, co závod zahrnuje, a co se kupujícímu předává. Kupující může být o 

dluzích informován. Úsudek o tom, zda bylo možné vědomost kupujícího o přebíraném 

dluhu rozumně předpokládat, bude záviset na konkrétních okolnostech koupě." Lze tedy 

předpokládat, že pro zjištění, co je určující pro skutečnost, zda kupující mohl či nemohl 

existenci určitého dluhu předpokládat, nám pro futuro odpoví rovněž judikatura.

Příklady dluhů, jež obvykle při koupi/prodeji lékařské praxe vznikají jsem rozebírala ve 

své práci výše, proto nepovažuji za nezbytné je zde opakovat. Obvykle se nejedná o 

vysoké dluhy, pokud ovšem si prodávající například na koupi prostor v nichž poskytuje 

                                               
174TICHÝ L. Pododdíl 6 - Zvláštní ustanovení o koupi závodu IN  ŠVESTKA J., DVOŘÁK J., FIALA J., 
PELIKÁNOVÁ, I., PELIKÁN, R., BÁNYAIOVÁ, A. a kol. Občanský zákoník: komentář. Vyd. 1. Praha: 
Wolters Kluwer ČR, 2014, 5 sv. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN: 978-80-7478-638-9, s. 1005
175 Naproti tomu vše, co závod zahrnuje, by měl obsahovat zápis o předání závodu dle § 2179 OZ, jemuž 
se budu věnovat v kapitole 6.4.
176ČERNÁ, Stanislava, PLÍVA Stanislav a kol. Podnikatel a jeho právní vztahy. Praha: Univerzita 
Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013, Scripta iuridica. ISBN 978-80-87146-76-7,s. 101
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zdravotní služby nesjednal úvěr či zápůjčku, nicméně lze prodávajícímu jen doporučit 

se o všech dluzích, jež závod obsahuje detailně (nejlépe v písemné formě) informoval 

ještě před podpisem SKZ.

Vzhledem k tomu, že dochází uno actu k přechodu smluv a k nabytí pohledávek a 

převzetí dluhů z prodávajícího na kupujícího (tj. bez součinnosti smluvních partnerů 

nejdříve prodávajícího, následně kupujícího), snižuje se tímto výrazně právní jistota 

těchto 3. osob, t.j. smluvních partnerů, proto zákon stanoví určitá pravidla pro ochranu 

těchto smluvních partnerů.

První z nich můžeme naleznout již v §2177, větě druhé, která stanoví: „Neudělil-li 

věřitel souhlas k převzetí dluhu kupujícím, ručí prodávající za splnění dluhu." Tato 

ochrana věřitele je zde zakotvena zejména proto, že k převodu dluhu177 v případě koupě 

závodu není třeba souhlasu věřitele. Toto zákonné ručení se následně řídí obecnými 

ustanoveními OZ o ručení dle § 2018 a násl. Pokud však věřitel vyslovil svůj souhlas s 

převzetím dluhu, pak toto zákonné ručení nevznikne.

Další z možností ochrany věřitele upravuje § 2181 OZ, který stanoví: „Zhorší-li se 

prodejem závodu dobytnost pohledávky, má věřitel prodávajícího, který s prodejem 

nesouhlasil, právo domáhat se, aby soud rozhodl, že prodej závodu je vůči němu 

neúčinný. Toto právo zaniká, neuplatní-li je věřitel do jednoho měsíce ode dne, kdy se o 

prodeji dozvěděl, nejpozději však do tří let ode dne účinnosti smlouvy." Jde o jeden ze 

speciálních případů relativní neúčinnosti.

Co si lze představit pod pojmem zhoršení dobytnosti pohledávky komentuje Tichý178: 

„Zhoršením dobytnosti pohledávky může být např. zánik zajištění pohledávky..." Dále si 

jako zhoršení dobytnosti pohledávky dokážu představit situaci, kdy lékařskou praxi

koupí například společnost s ručením omezeným, která má nízký základní kapitál179, t.j. 

nemusí mít dostatečné prostředky k uhrazení dluhu.

                                               
177 Rozdíl od obecné úpravy převzetí dluhu dle § 1888 a násl. OZ.
178 TICHÝ L. Pododdíl 6 - Zvláštní ustanovení o koupi závodu IN ŠVESTKA J., DVOŘÁK J., FIALA J., 
PELIKÁNOVÁ, I., PELIKÁN, R., BÁNYAIOVÁ, A. a kol. Občanský zákoník: komentář. Vyd. 1. Praha: 
Wolters Kluwer ČR, 2014, 5 sv. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN: 978-80-7478-638-9, s. 1023
179 Dle § 141 zákona č. 90/2012 Sb. zákon o obchodních korporacích, je minimální výše vkladu u s.r.o. 
1,- Kč. Pokud bude mít společnost jediného společníka, který splní pouze minimální hranici povinné výše 
vkladu, základní kapitál může být pouze 1,- Kč.
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Z hlediska uspokojení věřitele je pro něj výhodnější využití první varianty zákonem 

stanovené ochrany, tedy využití institutu zákonného ručení, jelikož pokud bude 

koupě/prodej závodu příslušným soudem určena vůči tomuto věřiteli jako neúčinná, tak 

nadále se bude moci uspokojit pouze z majetku prodávajícího. Naproti tomu v případě 

zákonného ručení se věřitel bude moci domáhat uspokojení své pohledávky primárně na 

kupujícím, subsidiárně pak i na prodávajícím, k uspokojení má tudíž v tomto případě 

dva majetkové soubory.

§ 2177, odst. 2 následně stanoví informační povinnost prodávajícího vůči svým 

věřitelům a dlužníkům (napříště věřitelům a dlužníkům kupujícího): „Prodávající 

oznámí bez zbytečného odkladu svým věřitelům a dlužníkům, jejichž pohledávky a dluhy 

kupující koupí závodu nabyl, že závod prodal a komu." Za účinnosti obchodního 

zákoníku tato povinnost lpěla na kupujícím a zákonodárce změnu v osobě povinného 

subjektu odůvodňuje v důvodové zprávě k OZ180 tak, že: „Osobou,  která  svůj  závod  a  

jeho  jednotlivé  složky dobře  zná,  je  prodávající.", přičemž tato změna je z logického 

hlediska jistě pochopitelná, jelikož z logiky věci kupující dost dobře nemůže informovat 

věřitele a dlužníky, pokud se o nich nedozvěděl (prodávající na ně zapomene případně 

úmyslně zamlčí).

Které pohledávky a dluhy (a rovněž další složky) spadají do obchodního závodu (jímž 

je v případě mé práce lékařská praxe181) spadají a tedy koupí/prodejem závodu přechází 

na kupujícího, jsem podrobně specifikovala výše ve své práci, proto nepovažuji za 

nezbytné zde opakovat.

Vzhledem k tomu, že jedním typem ze smluv, které v rámci koupě/prodeje závodu 

přechází na kupujícího je rovněž pracovní smlouva či jiné dohody o pracích konaných 

mimo pracovní poměr, tak OZ k tomu v § 2175, odst. 2 stanoví, že: „Koupě závodu se 

považuje za převod činnosti zaměstnavatele." Toto ustanovení je zde upraveno 

především v souvislosti s § 338, odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, které 

stanoví: „K přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů může dojít jen v 

případech stanovených tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem." Pokud by 

tedy OZ, zákoník práce či jiný předpis nestanovil, že se koupě závodu považuje za 

                                               
180 Důvodová zpráva k OZ, str. 1059, dostupné na 
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/OZ_Duvodova_zprava_11042011.pdf
181 ve smyslu uvedeném v úvodu práce
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převod činnosti zaměstnavatele (ve smyslu zákoníku práce), pak by nebylo možné na 

tuto situaci aplikovat příslušná ustanovení zákoníku práce, která jsem v případě převodu 

činnosti zaměstnavatele určena především k ochraně a informovanosti zaměstnance. 

Avšak i kdyby tomu tak nebylo, tak i přesto by dle mého názoru pracovní smlouvy či 

dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dále také jako „DPKMPP") přešly 

koupí/prodejem závodu na kupujícího na základě § 2177, odst. 1 OZ, jen by onen 

zaměstnanec nebyl chráněn příslušnými ustanoveními zákoníku práce o převodu 

činnosti zaměstnavatele.

V případě lékařské praxe182 jako závodu lze předpokládat, že PZS bude mít uzavřenou 

pracovní smlouvu či DPKMPP se zdravotní sestrou. Rovněž můžeme předpokládat 

existenci spíše DPKMPP s uklízečkou, pokud úklid není zajišťován externě či sestrou. 

Všechny tyto smlouvy tedy koupí/prodejem závodu přejdou na kupujícího, přičemž v 

souvislosti s § 339 zákoníku práce jsou dosavadní a přejímající zaměstnavatel povinni 

nejpozději do 30 dnů před přechodem práv a povinností informovat odborovou 

organizace a radu zaměstnanců, případně pokud nejsou, tak každého zaměstnance, jež 

může být převodem přímo dotčen.

V další podkapitole bych se však chtěla věnovat tomu, co je součástí lékařské praxe 

jako závodu, avšak koupí závodu na základě SKZ na prodávajícího nepřechází.

6.3.4.1 Výjimky z celistvosti převodu

Dle § 2175 OZ: „Koupí závodu nabývá kupující vše, co k závodu jako celku náleží." K 

přechodu jmění z něhož se závod skládá dochází tedy uno actu. V případě 

koupě/prodeje lékařské praxe na základě SKZ existují i výjimky, kdy ohledně některých 

položek k automatickému přechodu na kupujícího nedochází, a tyto některé z těchto 

výjimek bych chtěla v této kapitole popsat. 

K závodu, jak jsem popisovala ve své práci výše, náleží oprávnění k poskytování 

zdravotních služeb, ke kterému však ZZS183 stanoví: „Oprávnění k poskytování 

zdravotních služeb nelze převést ani nepřechází na jinou osobu." V tomto případě zde 

můžeme spatřovat jednu z výjimek celistvosti převodu závodu na základě smlouvy o 

koupi závodu.

                                               
182 ve smyslu uvedeném v úvodu práce
183 § 16, odst. 4 ZZS
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Podobnou situací se zabýval i Vrchní soud184 ve věci ne/přechodu povolení pro 

vyhledávání a průzkum vyhrazeného nerostu pro vymezené nerosty a území, který ve 

svém rozsudku judikoval: „Udělí - li příslušný správní orgán povolení pro vyhledávání 

a průzkum vyhrazeného nerostu pro vymezené nerosty a území, je takové rozhodnutí 

pojmově nepřevoditelné na jinou osobu, a to ani prodejem podniku".

I pokud by ZZS tudíž neobsahoval výše zmíněnou větu, tak i přesto by zřejmě k 

přechodu oprávnění k poskytování zdravotních služeb v souladu se zmíněným 

judikátem dojít nemohlo.

Nad to se v tomto smyslu vyjadřuje i Hulmák185: „Převod závodu je sice převodem 

činnosti zaměstnavatele, ale současně je stále třeba vnímat , že se jedná o převod věci 

hromadné, ne o převod subjektu. Proto nepřecházejí živnostenská oprávnění a 

veřejnoprávní licence, ledaže zvláštní zákon stanoví jinak."

A právě zákon č. 372/2011 Sb., jako zvláštní zákon dle výše uvedeného, jinak stanoví 

ve svém § 27, avšak týká se to pouze situace, kdy poskytovatelem zdravotních služeb 

byla fyzická osoba, která zemřela. Konkrétní podmínky přechodu oprávnění k 

poskytování zdravotních služeb tak § 27 zákona č. 372/2011 stanoví takto: „Zemře-li 

poskytovatel a nejde-li o osobu uvedenou v § 16 odst. 2, může na základě jeho 

oprávnění k poskytování zdravotních služeb pokračovat v poskytování zdravotních 

služeb jiná fyzická osoba nebo právnická osoba, jestliže: a) je oprávněna užívat 

zdravotnické zařízení, v němž poskytoval zdravotní služby zemřelý poskytovatel, b) jsou 

splněny podmínky uvedené v § 16 odst. 1, jde-li o fyzickou osobu, nebo podmínky 

uvedené v § 16 odst. 3 písm. a) až d), jde-li o právnickou osobu, c) do 15 dnů ode dne 

úmrtí poskytovatele písemně oznámí příslušnému správnímu orgánu úmysl pokračovat v 

poskytování zdravotních služeb. Osoba, která pokračuje v poskytování zdravotních 

služeb, má práva a povinnosti poskytovatele."

Co se týče situace, kdy žadatelem o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb 

je osoba, která je nabyvatelem majetkových práv vztahujících se k poskytování 

zdravotních služeb dosavadním poskytovatelem (viz. situace, kdy lékařská praxe je 

prodávána na základě SKZ), tak ZZS má v tom smyslu zvláštní právní úpravu

                                               
184 Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 24.1.2000, sp.zn.: 6 A 69/1997
185HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník VI: závazkové právo : zvláštní část (§ 2055-3014) : 
komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014,Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-287-8, s. 177
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obsaženou v §18, odst. 3 ZZS. Důvodová zpráva k §18, odst. 3 ZZS uvádí: „Zákon 

rovněž zjednodušuje postup při vydání oprávnění v případě, žádá-li o oprávnění osoba, 

která je nabyvatelem majetkových práv vztahujících se k poskytování zdravotních služeb 

od dosavadního poskytovatele. Žadatel již nebude muset předkládat doklady prokazující 

splnění některých podmínek, jejichž splnění již prokázal dosavadní poskytovatel, pokud 

nedošlo ke změnám - jde např. o prokázání splnění požadavků na věcné a technické 

vybavení zdravotnického zařízení nebo požadavků na personální zabezpečení 

zdravotních služeb." Tato skutečnost ovšem nemění nic na tom, že v případě 

koupě/prodeje lékařské praxe na základě SKZ musí kupující žádat o nové oprávnění, 

tedy stávající oprávnění nepřechází (pokud nejde o situaci, kdy původní PZS zemřel).

Druhou z výjimek celistvosti převodu závodu je skutečnost, že dle současné praxe na 

kupujícího v rámci závodu nepřechází SPUZP, které má stávající PZS uzavřené s 

všeobecnou zdravotní pojišťovnou a dalšími pojišťovnami. Tato skutečnost je poměrně 

diskutovaným problémem a názory na ni nejsou zcela jednotné.

Tímto problémem se zabýval Nejvyšší soud ČR v rozhodnutí sp.zn. 29 Odo 405/2003 

ze dne 2.9.2004. Ve zkratce se jednalo o situaci, kdy osoba X prodala osobě Y na 

základě smlouvy o prodeji podniku186 podnik - lékařskou praxi. Osoba Y vycházela z 

předpokladu, že na ní účinností smlouvy o prodeji podniku přešli v souladu s ust. § 477, 

odst. 1 ObchZ187 všechny práva a závazky, jež s podnikem souvisí, byla tedy v

domnění, že na základě smlouvy o prodeji podniku se namísto osoby X stala smluvní 

stranou SPUZP. Na základě tohoto přesvědčení se po všeobecné zdravotní pojišťovně 

(dále také jako „VZP") domáhala vyplacení určité částky za zdravotní výkony, jež 

provedla pacientům, která však vyplacení částky odmítla, a proto osobě X nezbylo nic 

jiného než obrátit se se svým nárokem na soud. Soud 1. stupně i odvolací soud trvaly na 

názoru, že vztah vzniklý na základě SPUZP mezi VZP a osobou X nepodléhá režimu 

ObchZ, přičemž odvolací soud188 argumentoval tím, že: „jde ozvláštní smluvní typ s 

prvky veřejnoprávního charakteru, odlišný od smluv upravených občanským či 

obchodním zákoníkem..." a dospěl k závěru: „...v důsledku čehož na žalobkyni nemohla 

přejít smlouva o prodeji části podniku ani oprávnění z této smlouvy."

                                               
186  Podnik ve smyslu § 5 ObchZ, na základě smlouvy o prodeji podniku ve smyslu § 476 a násl. ObchZ.
187 § 477, odst. 1 ObchZ: "Na kupujícího přecházejí všechna práva a závazky, na které se prodej 
vztahuje."
188 Rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 18.4.2002, č.j. 22 Co 45/2002-201
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Nejvyšší soud ČR (dále také jako „dovolací soud") byl však odlišného názoru. Ve 

svém rozhodnutí odkázal na usnesení Ústavního soudu ze dne 15. 1. 1999, sp. zn. IV. 

ÚS 499/98, ve kterém ústavní soud konstatoval, že: „...smlouvou o prodeji podniku 

přecházejí závazky vzniklé ze závazkových vztahů, bez ohledu na to, zda mají či nemají 

obchodní povahu, nikoliv však veřejnoprávní povinnosti."

Dovolací soud se rovněž zabýval charakterem SPUZP, resp. skutečností, zda tento vztah 

založený touto smlouvou je vztahem veřejnoprávním či soukromoprávním, přičemž 

dovolací soud konstatoval189: „Pro veřejnoprávní vztahy je charakteristický prvek 

nadřízenosti a podřízenosti v různých formách a intenzitě a je v nich založena 

způsobilost autoritativně rozhodnout jednou stranou právního vztahu o právech a 

povinnostech strany druhé ...pro rozlišení soukromoprávních vztahů od vztahů 

veřejnoprávních je pak rozhodující především posouzení vzájemného postavení jejich 

subjektů...shora uvedené podmínky, za nichž lze  právní vztah kvalifikovat jako 

veřejnoprávní splněny nejsou. Zdravotnické zařízení190 poskytující zdravotní péči a 

zdravotní pojišťovna (jako strany smlouvy) totiž nejsou ve vzájemném subjekty 

nadřízenými a podřízenými a není zde dán ani prvek způsobilosti jedné smluvní strany 

autoritativně rozhodnout o právech a povinnostech smluvní strany druhé."

Závěrem pak dovolací soud konstatuje191: „Je - li naopak smlouva o prodeji podniku 

(jeho části) závazkovým vztahem soukromoprávní povahy, v němž mají subjekty rovné 

postavení, a mají - li takový charakter rovněž práva a závazky založené smlouvou podle 

ustanovení § 13, odst. 1 zákona192, Nejvyšší soud dospívá k závěru, že i tato práva a 

závazky ve smyslu ust. § 477, odst. 1 obchodního zákoníku přecházejí na kupujícího."

Na základě výše uvedeného judikátu Nejvyššího soudu ČR odborná veřejnost očekávala 

změnu v tom smyslu, že nadále při převodu lékařské praxe formou smlouvy o prodeji 

podniku (dnes smlouvy o koupi závodu), nebude nutné, aby kupující strana uzavírala 

nové SPUZP, ale že okamžikem nabytí vlastnického práva k podniku na základě

smlouvy o prodeji podniku (dnes SKZ) se automaticky stane na místo strany prodávající 

                                               
189 Rozhodnutí Nejvyššího soud ČR, sp.zn. 29 Odo 405/2003 ze dne 2.9.2004.
190 v dnešní terminologii „poskytovatel zdravotních služeb"
191 Rozhodnutí Nejvyššího soud ČR, sp.zn. 29 Odo 405/2003 ze dne 2.9.2004.
192 zákon č. 550/1991 Sb., zákon o všeobecném zdravotním pojištění
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smluvní stranou SPUZP, tak jako je tomu u jiných smluv, jež skutečně přecházejí na 

stranu kupující.

K tomu však v praxi zejména kvůli neústupnosti VZP nedošlo. Argumentem VZP k 

tomuto postoji dle Doležala193je skutečnost, že: „předmětné rozhodnutí Nejvyššího 

soudu posuzovalo právní stav ještě před účinností zákona o veřejném zdravotním 

pojištění194" Novinkou, jenž přinesl zákon č. 48/1997 Sb., zákon o veřejném zdravotním 

pojištění, je nutnost (až na určité výjimky) konání výběrového řízení před uzavřením 

SPUZP, jež je dle názoru VZP jednou z překážek postupu v souladu s výše uvedeným 

rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR. Další z překážek dle Doležala195 je: „vyhláška 

Ministerstva zdravotnictví, kterou se vydávají rámcové smlouvy, jež obsahuje poměrně 

nejasné ustanovení o zániku smlouvy poskytování zdravotní péče v případě zrušení či 

změny registrace196...."

Urbášek197 však situaci vidí poněkud odlišně. Urbášek se zaměřil na ust. § 46, odst. 2 

zákona č. 48/1997 Sb., které stanoví: „Před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě 

hrazených služeb se koná výběrové řízení."

K této problematice se tedy Urbášek vyjadřuje takto: „Jak vyplývá z dikce § 477, odst. 1 

ObchZ, nabytím účinnosti smlouvy o prodeji podniku nejsou kontraktuální vztahy 

prodávajícího terminovány a kupující neuzavírá smlouvy nové, nýbrž dochází k 

přechodu kontraktuálních práv a obligací z prodávajícího na kupujícího, to bez 

potřeby jakékoliv ingerence smluvních stran." Dále tedy dodává: „Jelikož v tomto 

případě nevzniká smluvní vztah nový, nýbrž dochází pouze k naplnění zákonem 

předpokládaných okolností pro záměnu jedné ze stran kontraktuálního vztahu, není zde 

povinnost konat výběrové řízení. Zdravotní pojišťovna totiž žádnou novou smlouvu o 

poskytování a úhradě zdravotní péče neuzavírá, pouze u existující platné a účinné 

                                               
193DOLEŽAL Adam, DOLEŽAL Tomáš, Prodej lékařské praxe, Právní rozhledy 2009, č. 3, s.77 - 82
194 zákon č. 550/1991 Sb. zákon o veřejném zdravotním pojištění byl zrušen zákonem 48/1997 S., zákon o 
veřejném zdravotním pojištění
195DOLEŽAL Adam, DOLEŽAL Tomáš, Prodej lékařské praxe, Právní rozhledy 2009, č. 3,, s. 77 - 82
196 dnes „oprávnění k poskytování zdravotních služeb"
197

URBÁŠEK Vratislav, Přechod smlouvy o poskytování a úhradě lékařské péče při prodeji lékařské 
praxe formou prodeje podniku podle obchodního zákoníku, Právní rozhledy 2006, č. 9, str. 333 - 336
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smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče dochází v souladu se zákonem ke změně 

spolukontrehenta!".

Já osobně se rovněž přikláním k argumentaci a závěru Rozhodnutím Nejvyššího soudu

ČR, sp.zn. 29 Odo 405/2003 ze dne 2.9.2004. Je třeba se však rovněž zabývat skutečnou 

ne/závazností tohoto rozhodnutí jak pro tento případ, tak především pro další obdobné 

případy. Winterová a kol.198 k závaznosti rozhodnutí nejvyššího soudu vyjadřují takto: 

„Právní názor dovolacího soudu je závazný pro soud odvolací, případně i pro soud 

prvního stupně (bylo-li zrušeno i jeho rozhodnutí)". Urbášek199 se k ne/závaznosti

tohoto rozhodnutí vyjadřuje takto: „Lze se tedy ztotožnit s názory kolegů, kteří tvrdí, že 

toto rozhodnutí Nejvyššího soudu není tvorbou práva v klasickém slova smyslu, nýbrž se 

jedná pouze o nápravu nezákonného rozhodnutí odvolacího soudu...".

Je tedy zcela nepochybné, že výše uvedené rozhodnutí nemůže VZP a dalším 

zdravotním pojišťovnám obecně uložit jakoukoliv povinnost postupovat nadále v 

souladu s tímto rozhodnutím. Pokud by však v praxi vznikl obdobný spor a dostal by se 

až Nejvyššímu soudu ČR, je velmi pravděpodobné, že by Nejvyšší soud řešil situaci 

obdobným způsobem.

Zákon o veřejném zdravotním pojištění obsahuje ve svém § 17, odst. 8200 zvláštní 

právní úpravu, co se týče právě situace, kdy dochází k převodu všech majetkových práv 

                                               
198 WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alenaa a kol. Civilní právo procesní. 8. vydání. Praha: Leges, 
2015, Student (Leges). ISBN 978-80-7502-076-5.,s. 543
199

URBÁŠEK Vratislav, Přechod smlouvy o poskytování a úhradě lékařské péče při prodeji lékařské 
praxe formou prodeje podniku podle obchodního zákoníku, Právní rozhledy 2006, č. 9, str. 333 - 336
200 § 17, odst. 8 zákona o veřejném zdravotním pojištění: „Došlo-li k převodu všech majetkových práv 
vztahujících se k poskytování zdravotních služeb z poskytovatele, který požádal o odnětí oprávnění k 
poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách, na jinou osobu, které bylo v 
návaznosti na to uděleno oprávnění k poskytování zdravotních služeb, nebo poskytuje-li jiná osoba 
zdravotní služby na základě osvědčení o splnění podmínek pro pokračování v poskytování zdravotních 
služeb po zemřelém poskytovateli podle zákona o zdravotních službách nebo následně jí uděleného 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb, uzavře zdravotní pojišťovna s touto osobou na její žádost 
smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb ve stejném rozsahu jako s původním 
poskytovatelem, a to do 180 dnů ode dne doručení žádosti zdravotní pojišťovně; smlouvu není zdravotní 
pojišťovna povinna uzavřít v případě, že původnímu poskytovateli smlouvu vypověděla. Žádost může 
osoba uvedená ve větě první podat nejpozději do 30 dnů ode dne udělení oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb, jde-li o osobu, na niž byla převedena majetková práva vztahující se k poskytování 
zdravotních služeb, nebo do 30 dnů ode dne udělení osvědčení o splnění podmínek pro pokračování v 
poskytování zdravotních služeb, jde-li o osobu, která pokračuje v poskytování zdravotních služeb po 
zemřelém poskytovateli. Do doby uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb má osoba 
uvedená ve větě první právo na úhradu poskytnutých hrazených služeb v rozsahu vyplývajícím ze 
smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb uzavřené mezi původním poskytovatelem a zdravotní 
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vztahujících se k poskytování zdravotních služeb, což je právě případ, jímž se v této 

práci zabývám. Dle tohoto ustanovení, a pokud jsou splněny podmínky obsažené v § 17, 

odst. 8 zákona o veřejném zdravotním pojištění, zdravotní pojišťovna uzavře s 

nabyvatelem všech majetkových práv vztahujících se k poskytování zdravotních služeb 

(tedy v případě mé práce - s kupující stranou SKZ) SPUZP. Toto jen potvrzuje fakt, že 

VZP a další zdravotní pojišťovny uzavírají v souvislosti s takovouto transakcí SPUZP 

nové a nedochází tak k jejich automatickému přechodu na základě SKZ.

Z mého pohledu by pro vyřešení celé situace týkající se povahy SPUZP a jejím 

ne/přechodem při prodeji závodu na základě SKZ byla vhodná změna právních 

předpisů, aby mohlo dojít k zjednodušení celého procesu a současně, aby byla 

sjednocena judikatura s právními předpisy.

Nicméně v současné době je třeba pro úspěšné završení procesu koupě/prodeje lékařské 

praxe jako závodu na základě SKZ respektovat postup zdravotních pojišťoven, resp. nic 

jiného smluvním stranám SKZ nezbývá, pokud si chtějí odpustit sáhlo dlouhý soudní 

spor s přes všechno výše uvedené s nejistým výsledkem.

Z tohoto důvodu je tedy třeba SKZ přizpůsobit skutečnostem, že:

1. Oprávnění k poskytování zdravotních služeb z prodávajícího na kupujícího 

nepřechází,

2. SPUZP rovněž z prodávajícího na kupujícího nepřechází,

a to tak že:

1. Smluvní strany nejprve uzavřou v souladu s § 1785 OZ smlouvu o smlouvě 

budoucí, ve které se strany zaváží uzavřít SKZ, ale pouze v případě, že:

(i) kupujícímu bude příslušným správním úřadem uděleno pravomocné 

rozhodnutí o oprávnění k poskytování příslušných zdravotních služeb v 

příslušném oboru a

(ii) VZP a ostatní zdravotní pojišťovny (se kterými má prodávající uzavřenou 

SPUZP) s kupujícím uzavřou nové SPUZP,

nebo

                                                                                                                                         
pojišťovnou, nejdéle však po dobu 210 dnů ode dne převodu majetkových práv vztahujících se k 
poskytování zdravotních služeb nebo ode dne, od kterého pokračuje v poskytování zdravotních služeb na 
základě oprávnění zemřelého poskytovatele."
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2. Smluvní strany rovnou uzavřou SKZ, avšak s odkládacími podmínkami, že 

SKZ nabude účinnosti201 později, a to nejdříve ke dni, kdy:

(i) kupujícímu bude příslušným správním orgánem uděleno pravomocné 

rozhodnutí o oprávnění k poskytování příslušných zdravotních služeb a 

(ii) VZP a ostatní zdravotní pojišťovny (se kterými má prodávající uzavřenou 

SPUZP) s kupujícím uzavřou nové SPUZP.

Pokud bychom nepostupovali v souladu s jednou výše nastíněných variant, pak by 

kupující byl v patové situaci, jelikož by byla uzavřena SKZ, zaplatil by kupní cenu, ale 

nemohl by vykonávat podnikatelskou činnost, jelikož by neměl oprávnění k 

poskytování příslušných zdravotních služeb (tedy nemohl by „legálně vydělávat") nebo 

pokud by oprávnění měl, ale neměl uzavřené SPUZP se zdravotními pojišťovnami, pak 

by tímto přicházel o hlavní zdroj příjmů.

Právě zvýše zmíněných je třeba celý proces koupě/prodeje lékařské praxe jako závodu 

zasadit do určitého časového rámce. Elis202 časový rámec ohraničuje takto: „Časovou 

náročnost s ohledem na již realizované převody odhaduji na 6 - 8 měsíců....", avšak 

Doležal203 tuto dobu zkracuje: „...je reálná doba pro uskutečnění celého předání 

přibližně šest měsíců(za minimální dobu považujeme tři měsíce, což je ovšem lhůta 

značně utopická, protože předpokládá, že všechny instituce budou pracovat v zákonem 

stanovených lhůtách)". 

Další z výjimek z celistvosti převodu závodu na základě SKZ mohou být v určitých 

případech práva vyplývající z průmyslového či jiného duševního vlastnictví. Omezení 

převodu těchto práv spolu se závodem upravuje přímo OZ, a to v § 2178, který stanoví:

„Zakazuje se převést prodejem závodu na kupujícího právo vyplývající z průmyslového 

nebo jiného duševního vlastnictví, u něhož to vylučuje smlouva, kterou bylo právo 

prodávajícímu poskytnuto, nebo vylučuje-li to povaha takového práva."

                                               
201 Avšak ani tímto dnem nemusí nutně dojít v určitých případech, jímž se budu věnovat v další kapitole, 
k přechodu vlastnického práva k závodu na kupujícího.
202

ELIS František, Bezproblémový převod lékařské praxe, Zdravotnictví a medicína 2009, č. 46, 
dostupné na:
http://zdravi.e15.cz/clanek/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-zdn/bezproblemovy-prevod-lekarske-
praxe-448108
203DOLEŽAL Adam, DOLEŽAL Tomáš, Prodej lékařské praxe, Právní rozhledy 2009, č. 3, s. 81
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Jak z výše uvedeného ustanovení vyplývá, některá práva vyplývající z průmyslového či 

jiného duševního vlastnictví  prodejem závodu převést lze, některé nikoliv. 

Nelze tedy převést pouze:

(i) Práva vyplývající z průmyslového či jiného duševního vlastnictví, u nichž to 

vylučuje smlouva, přičemž půjde nejspíše o licenční smlouvu204. Poskytovatel licence 

si může v licenční smlouvě přímo vyhradit, že bez jeho souhlasu není možné licenci 

postoupit na 3. osobu, ale zákaz převodu licence může být vyloučen již samotným 

typem licenční smlouvy. K tomu Tichý205 uvádí: „Byla - li uzavřena výhradní licenční 

smlouva k předmětu duševního vlastnictví na poměrně dlouhou dobu určitou bez 

dojednání výpovědi, je možno takovou smlouvu považovat za licenční smlouvu 

vylučující možnost převodu licence na další osobu."

a

(ii) Práva vyplývající z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, vylučuje-li to 

povaha takového práva. Zde bude dovození závěru o tom, zda takové právo lze nebo 

nelze převést složitější. Havel206 tento pojem vysvětluje následovně: „Zpravidla se bude 

jednat o ta práva, jejichž převod, resp. převod užívacího práva k nim na jiného by 

narušil jejich podstatu nebo by to vedlo k poškození původce tohoto práva apod." Z 

výše uvedeného a rovněž z § 11, odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon207,  lze 

dovodit, že jednou z kategorií těchto práv, jež převést spolu se závodem nepůjdou

převést jsou osobnostní práva spojená s předmětem duševního vlastnictví.

V souvislosti s převodem lékařské praxe jako závodu by problémy v této oblasti dle 

mého názoru měly být minimální, avšak mohly by se vyskytnout například u převodu 

licence k software. 

                                               
204 viz. § 2358 OZ a násl.
205TICHÝ L. podkapitola Poddoddíl 6 - Zvláštní ustanovení o koupi závodu IN  ŠVESTKA J., DVOŘÁK 
J., FIALA J., PELIKÁNOVÁ, I., PELIKÁN, R., BÁNYAIOVÁ, A. a kol. Občanský zákoník: komentář. 
Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, 5 sv. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN: 978-80-7478-
638-9,s. 1011
206HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník VI: závazkové právo : zvláštní část (§ 2055-3014) : 
komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014,Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-287-8,s.179
207 § 11, odst. 4 autorského zákona: „Osobnostních práv se autor nemůže vzdát; tato práva jsou 
nepřevoditelná a smrtí autora zanikají."
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6.4 Zápis o předání závodu

Jak již jsem uváděla ve své práci dříve, tak v SKZ nemusí být přesně vyčteny všechny 

položky, ze kterých se závod skládá, a které se uno actu SKZ převádějí v rámci závodu 

na kupujícího (pokud je uzavírána SKZ v ústní formě, tak si vyčtení všech položek v 

ústní formě lze jen těžko představit). Písemným dokumentem, ve kterém by však 

všechny tyto položky, z nichž se závod skládá být vyčteny měly je právě zápis o předání 

závodu.

V zápisu o předání závodu v souladu s § 2179, odst. 1 OZ smluvní strany uvedou:

(i) výčet všeho, co závod zahrnuje a co se kupujícímu předává,

(ii) jakož i všeho, co chybí, ač to podle smlouvy nebo účetních záznamů závod 

spoluvytváří.

Okolnost, že jednotlivá složka se v zápisu o předání závodu neuvede nebo v den předání 

závodu není fyzicky předávána, tedy chybí, nemění nic na skutečnosti, že i tak přejde na 

kupujícího, jelikož koupí závodu nabývá kupující vše, co k závodu náleží208. Avšak 

pokud je onou složkou, jež v zápisu o předání závodu není uvedena, dluh, pak dle § 

2179, odst. 2, věta druhá: „kupující jej nabývá, musel - li jeho existenci alespoň 

rozumně předpokládat." Toto ustanovení navazuje na znění § 2177, odst. 1 OZ209.

Jednou z podstatných náležitostí SKZ, při subsidiárním užití podstatných náležitostí 

smluvního typu koupě, je závazek prodávajícího odevzdat věc, která je předmětem 

koupě a závazek kupujícího věc, jež je předmětem koupě, převzít. Ke splnění těchto 

závazků dojde, pokud prodávající kupujícímu závod předá a vyhotoví se zápis o předání 

závodu. Okamžik předání závodu je důležitý zejména pro určení okamžiku, kdy dojde k 

přechodu nebezpečí na věci, jelikož dle § 2121 OZ: „Nebezpečí škody přechází na

kupujícího převzetím věci.", avšak smluvní strany si mohou ujednat okamžik přechodu 

nebezpečí na věci (závodu) jinak.

                                               
208 viz. § 2175, odst. 1 OZ
209 § 2177, odst. 1 OZ: „Koupí závodu se kupující stává věřitelem pohledávek a dlužníkem dluhů, které k 
závodu náleží; z dluhů však kupující přejímá jen ty, o jejichž existenci věděl nebo ji alespoň musel 
rozumně předpokládat."
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Zápis o předání závodu je rovněž důležitým dokumentem vztahujícím se na případnou 

odpovědnost kupujícího za faktické či právní  vady závodu.

6.5 Nabytí vlastnického práva

Otázka okamžiku nabytí vlastnického práva k závodu je odbornou veřejností hojně 

diskutována, zejména kvůli ne zcela jasné zákonné formulaci. Předmětem diskuze je 

rovněž okamžik nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je zapsána do katastru 

nemovitostí, a která je součástí závodu. Tyto dva problémy proto v dalších 

podkapitolách rozdělím a blíže se k nim vyjádřím, přičemž v úvodu bych chtěla říct, že 

společným východiskem, ze kterého současná právní úprava ve všech těchto případech 

vychází je skutečnost, že vlastnické právo k závodu jako celku přechází na kupujícího v 

jeden okamžik, tak aby byla zachována jednota převodu.

6.5.1 Okamžik nabytí vlastnického práva k závodu

OZ nově odlišuje okamžik nabytí vlastnického práva k závodu jako celku kupujícím (i) 

pro kupujícího, jež není zapsán ve veřejném rejstříku a pro (ii) kupujícího, jež je zapsán 

ve veřejném rejstříku.

(i) V případě kupujícího, který není zapsán do veřejného rejstříku, zákonodárce přejal 

stávající pravidlo ObchZ, že kupující: „...nabývá vlastnické právo k závodu jako celku 

účinností smlouvy." Takto bude převáděno vlastnické právo k závodu například pokud 

bude kupujícím podnikatel FO (nezapsaný do veřejného rejstříku210).

(ii) Je - li však kupující zapsán ve veřejném rejstříku, pak dle § 2180, odst. 1 OZ: 

„nabývá vlastnické právo k závodu jako celku zveřejněním údaje, že uložil doklad o 

koupi závodu do sbírky listin podle jiného právního předpisu."

Aby došlo k převodu vlastnického práva k závodu jako celku v tomto případě, musí být 

tedy splněny kumulativně dvě podmínky, a to:

1. Uložit doklad o koupi závodu do sbírky listin a 

2. Vyčkat okamžiku, kdy skutečnost, že doklad o koupi závodu byl 

uložen do sbírky listin, bude zveřejněna. Až oním zveřejněním této 

skutečnosti nabývá kupující vlastnické právo k závodu jako celku.

                                               
210 Z § 425, odst. 1 vyplývá, že do obchodního rejstříku může být zapsána i FO (člověk).
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Jak již jsem zmiňovala výše ve své práci, tak oním dokladem o koupi závodu nemusí

(ale může) být samotná SKZ (což vzhledem k tomu, že SKZ může být uzavřena i v 

ústní formě je logické), dle Tichého211 může být tímto dokladem: „zejména zápis o 

předání závodu.", ale může jít rovněž o prohlášení smluvních stran o tom, že závod 

převedly. Dle Hulmáka212 však: „nepostačí jednostranné prohlášení".

Jiný právní předpis, ze kterého vyčteme, co je myšleno oním zveřejněním skutečnosti, 

že kupující uložil doklad závodu do sbírky listin, je zákon č. 304/2014 Sb., zákon o 

veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále také jako „zákon o VR") a 

rovněž nařízení vlády č. 351/2013 Sb., nařízení vlády, kterým se určuje výše úroků z 

prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, 

likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují 

některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob 

(dále také jako „nařízení 351/2013"), jež  zákon o VR provádí.

§ 2, odst. 4 zákona o VR odkazuje na nařízení 351/2013 Sb. tak že: „Rozsah a způsob 

zveřejnění zápisu upraví vláda nařízením".

Co se týče obsahu nařízení 351/2013 Sb. jako celku, tak musím poznamenat, že je 

sestaven poněkud nelogicky, jelikož jediné nařízení vlády upravuje věci, které spolu 

obsahově nesouvisí, jelikož upravuje výši úroku z prodlení a nákladů spojených s 

uplatněním pohledávky, způsob určení odměny likvidátora a dále vydávání a vedení 

obchodního věstníku a rozsah a způsob zveřejnění zápisů ve veřejném rejstříku.

Nařízení 351/2013 Sb. v § 16, odst. 1 stanoví, že: „Údaje zapsané ve veřejném rejstříku 

a listiny uložené ve sbírce listin jsou zveřejněny jejich uveřejněním způsobem 

umožňujícím dálkový přístup podle § 3 zákona o veřejných rejstřících právnických a 

fyzických osob.", přičemž § 3213, odst. 1 zákona o VR stanoví: „Rejstříkový soud 

                                               
211 TICHÝ L. podkapitola Poddoddíl 6 - Zvláštní ustanovení o koupi závodu IN  ŠVESTKA, DVOŘÁK, 
FIALA A KOL. Občanský zákoník: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, 5 sv. Komentáře 
(Wolters Kluwer ČR).2014, s. 1020
212HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník VI: závazkové právo : zvláštní část (§ 2055-3014) : 
komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014,Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-287-8,s. 181
213 Odst. 2 a 3 § 3 zákona o VR se věnuje dále skutečnostem zapsaným do veřejného rejstříku a listinách 
uložených do sbírky listin před 1. 1. 1997 a skutečnostem zapsaným do spolkového rejstříku a listinách 
uložených do sbírky listin před 1. 1. 2017.
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uveřejní údaje o zapsané osobě a listiny uložené ve sbírce listin způsobem umožňujícím 

dálkový přístup a umožní získat úředně ověřený elektronický opis."

Dle výše uvedeného by tedy k nabytí vlastnického práva k závodu kupujícím zapsaným 

ve veřejném rejstříku mělo dojít v okamžiku, kdy rejstříkový soud uveřejní způsobem 

umožňujícím dálkový přístup214, ve sbírce listin doklad o koupi závodu. Problémem ale 

je, že je nejisté, kdy přesně tento okamžik nastane. § 2, odst. 2 zákona o VR totiž 

stanoví pouze to, že: „Rejstříkový soud zveřejní zápis do veřejného rejstříku, jeho 

změnu nebo výmaz (dále jen „zápis“), jakož i uložení listin, včetně listin v elektronické 

podobě (dále jen „listina“) do sbírky listin bez zbytečného odkladu po zápisu."

Výkladem lhůty bez zbytečného odkladu se již v minulosti mnohokrát vyjadřoval 

Nejvyšší soud ČR215, přičemž dle Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 10.12.2013, 

sp.zn. 32 Cdo 2484/2012 jde o: „...neurčitou lhůtu, jejíž podstatu vymezuje již její slovní 

vyjádření. Z časového určení „bez zbytečného odkladu“ je třeba dovodit, že jde o velmi 

krátkou lhůtu, jíž je míněno bezodkladné, neprodlené, bezprostřední či okamžité 

jednání..."

Dle mého názoru je však problémem skutečnost, že i když ke zveřejnění dojde bez 

zbytečného odkladu, tak smluvní strany SKZ nevědí přesný den, kdy k přechodu 

vlastnického práva k závodu dojde, což není u tak zásadní transakce jako je 

koupě/prodej obchodního závodu jistě žádoucí.

V praxi a v odborné literatuře však existuje i názor, že k zveřejnění (ve smyslu výše 

uvedeném) dochází v Obchodním věstníku. Tento názor zastává například Bejček216: „

Ke zveřejnění dochází publikací oznámení o uložení v Obchodním věstníku." Zastánci 

tohoto názoru se nejspíš opírají o § 13, odst. 2 nařízení 351/2013, který stanoví: „Ve 

věstníku se mohou zveřejňovat údaje, u nichž zákon ukládá povinnost jejich zveřejnění, 

avšak nestanoví způsob zveřejnění." Pokud by výkladově správná byla tato varianta, pak 

                                               
214 tedy na internetových stránkách 
215 Např. rozsudky Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. června 2008, sp. zn. 21 Cdo 2869/2007, ze dne 29. 
června 2010, sp. zn. 33 Cdo 1508/2008, a ze dne 19. října 2010, sp. zn. 25 Cdo 4634/2008, dále též 
usnesení ze dne 24. dubna 2012, sp. zn. 23 Cdo 113/2012.
216BEJČEK, Josef, ŠILHÁN Josef a kol. Obchodní smlouvy: závazky v podnikání. 1. vydání. V Praze: 
C.H. Beck, 2015, Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-574-9,s.281
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by byla pro smluvní strany SKZ výhodnější v tom smyslu, že by předem věděli přesný 

den, ve kterém kupující nabude vlastnické právo k závodu, jelikož termín zveřejnění 

určité informace v obchodním věstníku lze sjednat na určité datum217.

Hulmák218 nevylučuje ani jednu z výše uvedených variant: „Tento doklad se ukládá do 

sbírky listin a účinky převodu vlastnického práva váží na zveřejnění údaje o uložení -

tím se rozumí buď zveřejnění v obchodním věstníku, nebo uveřejnění tohoto údaje 

rejstříkovým způsobem  umožňujícím dálkový přístup."

Já osobně se z hlediska gramatického výkladu přikláním spíše k první možné variantě 

zejména proto, že si myslím, že ustanovení § 16, odst. 1 nařízení 351/2013 Sb. (Údaje 

zapsané ve veřejném rejstříku a listiny uložené ve sbírce listin jsou zveřejněny jejich 

uveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 3 zákona o veřejných 

rejstřících právnických a fyzických osob) je ustanovením speciálním k ustanovení § 13, 

odst. 2 nařízení 351/2013 Sb. (Ve věstníku se mohou zveřejňovat údaje, u nichž zákon 

ukládá povinnost jejich zveřejnění, avšak nestanoví způsob zveřejnění), avšak myslím 

si, že toto řešení není vhodné, jelikož tak důležitá skutečnost jako přechod vlastnického 

práva k závodu by měla být stanovena přesně určeným okamžikem.

Z tohoto důvodu bych doporučila novelizaci příslušných ustanovení nebo k zajištění 

určité právní jistoty stran SKZ do doby novelizace bych doporučila alespoň přijmout 

nové výkladové stanovisko Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní 

legislativy při Ministerstvu spravedlnosti, tak jako se stalo v otázce okamžiku nabytí 

vlastnického práva k nemovitým věcem zapsaným do katastru nemovitostí, a které jsou 

součástí prodávaného závodu (viz. níže).

                                               
217 viz. Příloha č. 1 - objednávka na zveřejnění textu dle přílohy v Obchodním věstníku
218HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník VI: závazkové právo : zvláštní část (§ 2055-3014) : 
komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014,Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-287-8,s. 181
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6.5.2 Okamžik nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem, jež se zapisují do 

katastru nemovitostí

V odborné veřejnosti probíhala rovněž diskuze ohledně toho, k jakému okamžiku 

nabývá kupující SKZ vlastnické právo k nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí, jež 

je součástí závodu, přičemž ke dni odevzdání této práce se zdá, že tento problém je již 

vyřešen.

Na rozdíl od staré právní úpravy, jež rozdělovala okamžik nabytí vlastnického práva k 

podniku a okamžik nabytí vlastnického práva k nemovitosti, která je součástí podniku a 

jež je zapsaná v katastru nemovitostí219, OZ upřednostňuje převod vlastnického práva k 

závodu jako celku k jednomu okamžiku220 a to včetně nabytí vlastnického práva k 

nemovitosti, která je součástí závodu a jež je zapsaná v katastru nemovitostí.

Ustanovení, ze kterého můžeme výše uvedené dovodit je právě § 2180, odst. 1: 

„Je-li kupující zapsán ve veřejném rejstříku, nabývá vlastnické právo k závodu jako 

celku zveřejněním údaje, že uložil doklad o koupi závodu do sbírky listin podle jiného 

právního předpisu.". a § 2180, odst. 2:

„Není-li kupující zapsán do veřejného rejstříku, nabývá vlastnické právo k závodu jako 

celku účinností smlouvy."

Vzhledem k tomu, že šlo však o zásadní změnu týkající se okamžiku nabytí 

vlastnického práva k nemovitosti zapsané do katastru nemovitostí, která je v OZ

vyjádřena poněkud nenápadně, tak Expertní skupina Komise pro aplikaci nové civilní 

legislativy při Ministerstvu spravedlnosti vydala dne 9.4.2014 své Výkladové 

stanovisko č. 24 - k nabytí vlastnictví obchodního závodu při jeho koupi nebo vkladu do 

obchodní korporace (dále také jako „stanovisko č. 24"), jež zní: „V případě koupě 

obchodního závodu kupující nabývá vlastnické právo k nemovitostem, které tvoří 

obchodní závod, k okamžiku, kdy nabyl vlastnické právo k obchodnímu závodu jako 

celku. Vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí k nemovitostem zapsaným v 

katastru nemovitostí náležejících ke kupovanému obchodnímu závodu má deklaratorní 

povahu."

                                               
219 Viz § 133, odst. 2 SOZ: „Převádí-li se nemovitá věc na základě smlouvy, nabývá se vlastnictví 
vkladem do katastru nemovitostí podle zvláštních předpisů, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak."
220 viz § 2180, odst. 1 a odst. 2 OZ
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Dále stanovisko č. 24 uvádí: „Konstitutivní účinky vkladu vlastnického práva do 

katastru nemovitostí může založit jen zákon. Občanský zákoník tak činí například v 

ustanovení § 1105 NOZ221 v případě převodu nemovité věci zapsané v katastru 

nemovitostí."

§ 1105 OZ je tedy dle stanoviska č. 24 obecným ustanovením k ustanovení § 2180 OZ, 

jež obsahuje vlastní speciální úpravu nabývání vlastnického práva.

                                               
221 § 1105 OZ: „Převede-li se vlastnické právo k nemovité věci zapsané ve veřejném seznamu, nabývá se 
věc do vlastnictví zápisem do takového seznamu."
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7 Závěr

Závěrem této práce bych chtěla podotknout, že úspěšné absolvování celého procesu 

koupě/prodeje lékařské praxe na základě smlouvy o koupi závodu je poměrně složitou a 

zdlouhavou záležitostí, přičemž délka a složitost celého procesu je dána zejména tím, že 

kupující musí získat nové oprávnění k poskytování zdravotních služeb a VZP a další 

zdravotní pojišťovny s ním musí uzavřít nové smlouvy o poskytování a úhradě 

zdravotní péče. Pokud k těmto výše uvedeným skutečnostem nedojde, celý proces 

koupě/prodeje se tím zásadně komplikuje a je ohrožena situace kupujícího. I přesto, že 

obě dvě výše uvedené podmínky budou splněny, tak kupující ještě nemá stoprocentně 

vyhráno, jelikož v souvislosti se svobodnou volbou pacientů na poskytovatele 

zdravotních služeb, je v jeho zájmu, aby získal důvěru těchto pacientů a ti se nerozhodli 

se odejít jinam. Přesto je pro spoustu subjektů výhodné tento proces podstoupit (např. 

začínající lékař).

Přestože využíváme institutu koupě/prodeje závodu, jehož smysl spatřuji zejména v 

tom, že vlastnické právo k obchodnímu závodu jako celku, včetně všech jeho složek by 

mělo přecházet uno actu na kupujícího, právě kvůli výše uvedeným skutečnostem tomu 

tak v tomto případě není, a proto pokud má jít o výhodnou transakci jak z pohledu 

prodávajícího, tak z pohledu kupujícího, je třeba přizpůsobit smlouvu o koupi závodu 

skutečnostem, že oprávnění k poskytování zdravotních služeb na kupujícího nepřechází 

a smlouvy o poskytování zdravotních služeb na kupujícího rovněž nepřechází, a to tak, 

že smluvní strany nejprve uzavřou smlouvu o smlouvě budoucí, ve které se strany 

zaváží uzavřít smlouvu o koupi závodu, ale pouze v případě, že: (i) kupujícímu bude 

příslušným správním úřadem uděleno pravomocné rozhodnutí o oprávnění k 

poskytování příslušných zdravotních služeb v příslušném oboru a (ii) VZP a ostatní 

zdravotní pojišťovny (se kterými má prodávající uzavřenou SPUZP) s kupujícím 

uzavřou nové SPUZP nebo smluvní strany rovnou uzavřou smlouvu o koupi závodu, 

avšak s odkládací podmínkami, že tato smlouva nabude účinnosti později, a to nejdříve 

ke dni, kdy: (i) kupujícímu bude příslušným správním orgánem uděleno pravomocné 

rozhodnutí o oprávnění k poskytování příslušných zdravotních služeb a (ii) VZP a 

ostatní zdravotní pojišťovny (se kterými má prodávající uzavřenou SPUZP) s kupujícím 

uzavřou nové SPUZP. 
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Celou situaci rovněž komplikuje fakt, že pokud je kupující zapsán ve veřejném 

rejstříku, tak dle některých názorů vlastnické právo k obchodnímu závodu nabývá až v 

okamžiku, kdy způsobem umožňujícím dálkový přístup bude zveřejněn doklad o koupi 

závodu, přičemž nelze předpokládat přesné datum, kdy se tomu tak stane.

Přes všechny výše uvedené problémy je však smlouva o koupi závodu pro převody 

lékařských praxí vlastněných fyzickými osobami často využívána, a to především proto, 

že jde o komplexní řešení.

Je rovněž třeba podotknout, že koupě/prodej jakéhokoliv obchodního závodu je složitou 

transakcí jak z pohledu právního, tak i ekonomického a daňového a nezbývá jen 

doporučit, aby smluvní strany, jež chtějí takovouto transakci provést využili služeb 

odborníků, přičemž o to více je třeba v tomto smyslu apelovat na lékaře, kteří se často v 

této problematice neorientují.

V souvislosti s nepřechodem smluv o poskytování a úhradě zdravotní péče na 

kupujícího lze chápat postoj zdravotních pojišťoven, které chtějí mít kontrolu nad tím, s 

jakými subjekty budou mít tuto smlouvu uzavřenou, avšak právě tento postoj, jak výše 

uvádím zásadně celou transakci komplikuje, a proto z pohledu usnadnění prodeje 

lékařských praxí de lege ferenda by bylo vhodné tento stav odstranit.

Vzhledem k výše uvedené problematice lze v současné době pozorovat nárůst 

poskytovatelů zdravotních služeb - právnických osob, zejména společností s ručením 

omezeným (ne však bezvýjimečně), jelikož prodej takovýchto lékařských praxí je 

podstatně jednodušší a řeší se především na základě smluv o prodeji podílu. Vzhledem 

k tomu, že po takovéto transakci zůstává subjekt i nadále stejný, platí pro něj i stávající 

oprávnění k poskytování zdravotních služeb a uzavřené smlouvy o poskytování a 

úhradě zdravotní péče. Zdravotní pojišťovny zde tedy mají jistotu, že druhou smluvní 

stranou smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče zůstane stejný subjekt, který 

však změní svého „vlastníka", přičemž ten může „řídit" společnost naprosto odlišně od  

předchozího.
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Vzhledem k tomu si myslím, že by bylo vhodné, aby zdravotní pojišťovny od svého 

postoje ustoupili, aby prodeje lékařských praxí provozovaných právnickými osobami a 

lékařských praxí provozovaných fyzickými osobami mohly být postaveny co se týče 

složitosti, časové a finanční náročnosti celého procesu na roveň.
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zdravotnického pracovníka i jiného odborného pracovníka ve zdravotnictví

vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku 

a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz 

zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče

nařízení vlády č. 351/2013 Sb., nařízení vlády, kterým se určuje výše úroků z prodlení a 

nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního 

správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky 

Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob

Jiné online zdroje:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/seznamy-zdravotnich-sluzeb-reseni_2058_1065_3.html

http://www.vzp.cz/uploads/document/praktici-postup-uzavreni-smlouvy-pdf.pdf

http://www.vzpsmlouvy.cz/rubrika/ic-icz/vse-icz

https://theses.cz/id/kfxqf5?info=1;isshlret=Vladim%C3%ADr%3BJANO%C5%A0EK

%3B;zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3DVladim%C3%ADr%20Jano%C5%A1

ek%26start%3D1
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Seznam použitých zkratek

zákon o zdravotních službách, ZZS zákon č. 72/2011 Sb., zákon o 

zdravotních službách a 

podmínkách jejich 

poskytování (zákon o zdravotních 

službách)

obchodní zákoník, ObchZ zákon č. 513/1991 Sb., obchodní 

zákoník

občanský zákoník, OZ zákon č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník

starý občanský zákoník, SOZ zákon č. 40/1964 Sb., občanský 

zákoník

živnostenský zákon zákon č. 455/1991 Sb., zákon o 

živnostenském podnikání

správní řád zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

zákon o zdravotním pojištění zákon č. 48/1997 Sb., zákon o 

veřejném zdravotním pojištění

ZOK zákon č. 90/2012 Sb., zákon o 

obchodních a družstvech

zákon o VR zákon č. 304/2014 Sb., zákon o 

veřejných rejstřících právnických a 

fyzických osob

nařízení 351/2013 Sb. nařízení vlády č. 351/2013 Sb., 

nařízení vlády, kterým se určuje 

výše úroků z prodlení a nákladů 

spojených s uplatněním pohledávky, 

určuje odměna likvidátora, 

likvidačního správce a člena orgánu 
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právnické osoby jmenovaného 

soudem a upravují některé otázky 

Obchodního věstníku a veřejných 

rejstříků právnických a fyzických 

osob

závod obchodní závod

FO fyzická osoba, člověk

PZS poskytovatel zdravotních služeb

SPUZP smlouva o poskytování a úhradě 

zdravotní péče 

BPZS budoucí poskytovatel zdravotních 

služeb

oprávnění rozhodnutí o udělení oprávnění k 

poskytování zdravotních služeb

VZP všeobecná zdravotní pojišťovna

s.r.o. společnost s ručením omezeným

a.s. akciová společnost

stanovisko č. 24 Výkladové stanovisko č. 24 
Expertní skupiny Komise pro 
aplikaci nové civilní legislativy při 
Ministerstvu spravedlnosti 
ze dne 9.4.2014



84

Přílohy

Příloha č. 1 - objednávka do Obchodního věstníku na určitý den

dodavatel objednávka

titul Obchodní věstník číslo objednávky

adresa Pernerova 47 počet zveřejnění
PSČ, 
město 186 00, Praha 8

termín 
zveřejnění

telefon +420 233 071 623-4

Nevyplňovat u likvidací termíny 
zveřejnění. Zveřejníme po úhradě 
proforma faktury.

email ov@economia.cz
www www.ov.ihned.cz zadavatel – fakturační údaje

obchodní jméno
adresa

PSČ, město
IČ

DIČ
email pro el. 
fakturaci

korespondenční adresa -vyplnit pouze pokud není 
uveden email pro el.fa

obchodní jméno
adresa

PSČ, město

kontaktní osoba

jméno

telefon
email

Poznámka

podpis, razítko

datum
Zadavatel svým podpisem potvrzuje souhlas s vystavováním a 
zasíláním zálohových 
pro forma faktur, faktur, dobropisů a potvrzení o zveřejnění, ve 
formátu.pdf, na Zadavatelem pro ten účel zvolenou e-mailovou 
adresu pro elektronické zasílání dokladů.

Economia, a.s.
Pernerova 47
186 00 Praha 8

+420 233 071 111
info@economia.cz
www.economia.cz

IČ 281 91 226
DIČ 
CZ28191226
ČSOB, č. ú. 
555030/0300

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 12746 strana 1/1

zadavatel nepoužívá razítko

http://www.ov.ihned.cz/
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NÁZEV PRÁCE

Koupě obchodního závodu § 502(soukromé ordinace lékaře)

ABSTRAKT - RESUMÉ

Tato práce je zaměřena na problematiku koupě/prodeje lékařských praxí, jež v současné 

době tržního hospodářství nabývá na významu. Přestože je čím dál větší poptávka po 

takovéto transakci, právní úprava tomu není příliš vhodně přizpůsobena. Jelikož 

lékařskou praxi lze chápat jako obchodní závod ve smyslu § 502 občanského zákoníku, 

přichází (mimo jiné způsoby koupě/prodeje lékařské praxe) v úvahu její koupě/prodej 

na základě smlouvy o koupi závodu v souladu s § 2175 a násl. občanského zákoníku. 

Právní titul smlouvy o koupi závodu je v praxi pro takovouto transakci volen často, 

přesto však celý proces koupě/prodeje závodu není bezproblémový, a právě na tyto 

problémy se snažím v této práci poukázat.

Tuto práci lze rozčlenit na dvě části, přičemž první část se zabývá především definicí a 

právním rozborem základních pojmů jako je obchodní závod, lékařská praxe, 

poskytovatel zdravotních služeb a především zdůvodněním, proč lze lékařskou praxi za 

obchodní závod považovat. 

Druhá část práce je zaměřena na smlouvu o koupi závodu obecně se specifiky, které 

přicházejí v úvahu v případě koupě/prodeje lékařské praxe na základě smlouvy o koupi 

závodu.

V druhé kapitole (členěné za úvodem) obecně definuji pojem obchodní závod a 

srovnávám ho s pojmem podnik dle obchodního zákoníku. V této kapitole rovněž 

definuji instituty pobočka, odštěpný závod a rodinný závod.

V třetí kapitole detailně rozebírám, ze kterých složek se obchodní závod skládá. Tento 

rozbor provádím nejprve v obecné rovině a následně zjištěné poznatky aplikuji na 

konkrétní případ, kdy je obchodním závodem lékařská praxe.

Ve čtvrté kapitole se zabývám institutem poskytovatele zdravotních služeb nejprve 

obecně a následně uvádím specifika poskytovatele zdravotních služeb fyzické osoby a 

poskytovatele zdravotních služeb právnické osoby. Současně se zde zabývám postupem, 

který je nutný absolvovat pro legální provozování lékařské praxe.
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Pátá kapitola představuje předěl mezi první a druhou částí diplomové práce, jelikož zde 

uvádím i jiné právní tituly než smlouvu o koupi závodu,  na základě kterých je možné 

lékařskou praxi prodat.

V šesté kapitole se zaměřuji na samotnou smlouvu o koupi závodu, přičemž její 

jednotlivé náležitosti rozebírám v příslušných podkapitolách, a to nejprve v obecné 

rovině, kterou následně aplikuji na případ, kdy předmětem převodu je lékařská praxe. 

V této práci se snažím o rozbor současné právní úpravy, poukázání na její problémy a v 

některých případech i o návrh řešení de lege ferenda.

KLÍČOVÁ SLOVA

obchodní závod, podnik, lékařská praxe, poskytovatel zdravotních služeb, smlouva o 

koupi závodu, smlouva o prodeji podniku, smlouva o poskytování a úhradě zdravotní 

péče, rozhodnutí o oprávnění k poskytování zdravotních služeb, nabytí vlastnického 

práva k obchodnímu závodu
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THEME OF THESIS

Purchase of a business undertaking for the purposes of s 502 (private medical practice)

ABSTRACT - RESUME

This work is concentrated on issue of purchase of medical practices which in this 

market period gains the importence. Even though today there is bigger and bigger 

demand for this transaction, legislation is not very well adapted to that. Medical practice 

can be perceived as undertaking pursuant to § 502 civil code. Because of that, it is 

possible to sell it (besides other ways) based on legal title business purchase contract 

pursuant to § 2175 civil code. Legal title business purchase contract is in practice used 

often, nevertheless whole process of purchase of medical practice based on legal title 

business purchase contract is not smooth. I would like to highlight the problems which 

can emerge. It is possible to divide this work into two parts. 

The first part deals with legal definitions and legal analysis of basic legal terms as 

undertaking, medical practice, provider of medical assistance services. We can find here 

also justification why it is possible to perceive medical practice as undertaking. 

The second part is focused on business purchase contract in general with specifics, 

which can arise in case of purchase of medical practice based on legal title business 

purchase contract. 

In second chapter (after the introduction), I define in general the concept of undertaking 

and I also compare it with legislation in commercial code. In this chapter I also define 

the institute of branch office, registered branch office and family undertaking.

In third chapter, I closer define from which components is undertaking composed. This 

analysis is at first in general and secondarily I apply these findings on specific case 

when undertaking is medical practice.

In fourth chapter, I deal with institute of provider of medical assistance services 

primarily in general and then I mention the specifics of provider of medical assistance 

services - an individual and then the specifics of provider of medical assistance services 
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- legal entity. Concurrently I deal with process which is necessery to complete for legal 

provision of health services.

The fifth chapter represents a division between first and second part of this 

work.because I mention here also other legal titles which it is possible to use for 

purchase of medical practice.

In sixth chapter I focuse on business purchase contract. I analyze its various 

requirements in the relevant subsections first in general, which is then applied to the 

case when the subject of the transfer is the general practice.

In this work, I tried to analyze current legislation, demonstrate its problems and in some 

cases also suggest a solution de lege ferenda.

KEYWORDS

undertaking, enterprise, medical practice, provider of medical assistance services, 

business purchase contract, contract for providing medical care and its reimbursement,

licence for providing medical care, acquiring the ownership of a business establishment
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