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SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

FK DUKLA Praha a.s.
se sídlem Na Julisce 28/2, 160 00 Praha 6 - Dejvice 
IČ: 27796388 
DIČ: CZ27796388
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12228
zast. předsedou představenstva Ing. Bohumilem Pauknerem a členem představenstva Pavlem Vandasem
(dále též jen „Dukla“)

a

Ústřední vojenská nemocnice -  Vojenská fakultní nemocnice Praha
příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR 
se sídlem U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6 
IČO: 61383082
DIČ: C Z 6 1 3 8 3 0 8 ^ ^ ^ ^ ^ ^  
bankovní s p o je n í^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ e s k á  národní banka 
zastoupená prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D.. ředitelem 
(dále jen „zdravotnické zařízení“)

uzavřely dnešního dne svobodným projevem vůle tuto smlouvu:

PREAMBULE

Výše uvedené smluvní strany s vědomím téměř sedmdesátileté práce zdravotnického zařízení pro fotbalový klub 
Dukla Praha, především v dobách jeho celosvětové slávy i s přihlédnutím k tomu, že do dnešních dnů prokazuje 
zdravotnické zařízení služby jeho legendárním hráčům, bývalým špičkovým armádním sportovcům, kteří 
proslavili fotbalový klub v celém světě a reprezentovali tuto zemi nejen na klubové úrovni, ale i v rámci státní 
reprezentace, vědomy si postavení fotbalového klubu FK DUKLA Praha a,s„ nejen v rámci českého fotbalu, ale 
celého českého sportu, s úctou k tradicím klubu a jeho příznivcům, se zvláštním zřetelem k navazujícím 
výsledkům v evropském měřítku v historii, jsouce si vědomy své odpovědnosti za tyto hodnoty, se v souladu 
s ustanovením § 1746 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dnešního dne, měsíce a roku 
dohodly na této

SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI

I.

1. Akciová společnost FK DUKLA Praha a.s. (dále jen „Dukla“) je obchodní společností založenou 
a existující za účelem provozování fotbalových mužstev Dukly. Předmětem její činnosti jsou proto 
aktivity, které s provozováním těchto mužstev souvisí. Je nositelkou hráčských práv a marketingových 
a reklamních práv s fotbalovými mužstvy souvisejícími.

2. Zdravotnické zařízení je státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem obrany České 
republiky, jejímž hlavním předmětem Činnosti je poskytování zdravotních služeb na základě oprávnění 
uděleného rozhodnutím Ministerstva obrany ze dne 22. 3. 2013 č.j. 193-1/2013-2697 (ve znění 
pozdějších zm ěn-č.j. 193-37/2013-2697, 317-1/2015-1150, MO 76859/2017-1150, MO 146457/2017- 
1150, MO 38789/2019-7460, MO 52734/2019-7460, MO 182127/2019-7460 a MO 217086/2019- 
7460). Kopie oprávnění k poskytování zdravotních služeb je přílohou č. 1 této smlouvy.

II.
Předmět smlouvy

L Smluvní strany mají zájem spolupracovat v oblasti sportu, kdy Dukla má díky velkému rozsahu své 
činnosti zájem o spolupráci a služby zdravotnického zařízení a zdravotnické zařízení je připraveno, 
schopno a oprávněno služby vymezené v této smlouvě a za podmínek zde stanovených Dukle 
poskytnout.
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2. Předmětem této smlouvy je úprava podmínek spolupráce Dukly a zdravotnického zařízení, především 
pak závazku zdravotnického zařízení poskytnout vymezené služby a závazku Dukly k úhradě plnění ve 
výši a za podmínek stanovených touto smlouvou.

III.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zdravotnické zařízení se na základě této smlouvy zavazuje pro Duklu poskytovat zdravotní služby 
v oblasti ortopedie a traumatologie, a to pouze následující:

• zajištění odborného vyšetření zraněných hráčů a stanovení diagnózy,
* zajištění potřebných vyšetření hráčů týkajících se výhradně ortopedických nebo traumatologiekých 

lékařských úkonů (RTG, MRi, SOŇO apod.).

2. Dukla bere na vědomí, že zdravotnické zařízení může poskytovat zdravotní služby dle této smlouvy 
pouze v mezích svých provozních a kapacitních možností a že tato smlouva nezakládá žádnému hráčovi 
právo na přednostní poskytnutí zdravotních služeb před ostatními pacienty zdravotnického zařízení. 
Rovněž z této smlouvy pro Duklu ani žádný jiný subjekt nevyplývá žádné nadstandardní nebo 
zvýhodněné oprávnění k využití zdravotní péče poskytované zdravotnickým zařízením ani jiné obdobné 
zvýhodnění.

3. Zdravotnické zařízení je v rámci poskytování služeb dle této smlouvy za účelem jejího naplnění 
oprávněno postupovat samostatně.

4. Dukla se tímto zavazuje poskytnout zdravotnickému zařízení potřebnou součinnost pro výkon činnosti 
dle této smlouvy, především pak poskytnout podklady a informace, které si nemá možnost zdravotnické 
zařízení samo zajistit či jejichž zajištění není povinností zdravotnického zařízení dle této smlouvy.

5. Dukla se tímto zavazuje poskytnout na základě této smlouvy zdravotnickému zařízení plnění ve výši 
a způsobem specifikované v Cl. IV této smlouvy, a to za poskytnutí zdravotních služeb specifikovaných 
v CL III. bod 1.

IV.
Finanční ujednání

1. Dukla se zavazuje hradit zdravotnickému zařízení za řádné poskytování zdravotních služeb dle této 
smlouvy odměnu ve výši 15 000 Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých), a to za každý ukončený měsíc 
jeho činnosti.

2. Odměna je splatná vždy do 25. dne následujícího měsíce bezhotovostním převodem na základě 
vystavené a doručené faktury zdravotnického zařízení. Fakturační údaje jsou uvedeny v záhlaví této 
smlouvy. Dnem úhrady odměny se rozumí okamžik připsání dlužné finanční Částky na bankovní účet 
zdravotnického zařízení.

3. Nad rámec uvedeného je odměna za činnost zdravotnického zařízení možná jen v případě, že tak bude 
rozhodnuto představenstvem Dukly a sjednán dodatek k této smlouvě.

4. Aniž by tím bylo jakkoliv dotčeno ujednání smluvních stran týkající se paušální odměny, bude 
zdravotnické zařízení účtovat zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění příslušné 
zdravotní pojišťovně hráče, případně příslušné pojišťovně, u které má hráč, jenž není účastníkem 
veřejného zdravotního pojištění, sjednáno komerční zdravotní pojištění. Dukla je povinna zajistit, aby 
každý její hráč, kterému mají být zdravotnickým zařízením poskytnuty zdravotní služby hrazené 
z veřejného zdravotního pojištění a který není účastníkem veřejného zdravotního pojištění, měl 
sjednáno komerční zdravotní pojištění v odpovídajícím rozsahu.

5. Dukla bere na vědomí, že pokud její hráč nebude pojištěn v rámci veřejného zdravotního pojištění ani 
v rámci komerčního zdravotní pojištění, budou takovému hráčovi vyjímaje akutních případů, u kterých 
dochází k ohrožení života nebo zdraví hráče poskytnuty zdravotní služby pouze po předchozí úhradě 
zálohy ve výši 100 % za předpokládané zdravotní služby. Po poskytnutí zdravotních služeb následně 
dojde k závěrečnému vyúčtování mezi hráčem a zdravotnickým zařízením, kdy hráč je povinen doplatit 
náklady za poskytnuté zdravotní služby převyšující již uhrazenou zálohu. V opačném případě je mu

2
Ov



vrácena zbylá finanční částka. V případě, že takovému hráči vznikne povinnost uhradit zdravotnickému 
zařízení dlužnou finanční částku na náklady za poskytnuté zdravotní služby převyšující již jím 
uhrazenou zálohu a ten tuto částku neuhradí, Dukla se tímto zavazuje k tomu, že uhradí, po předchozí 
písemné výzvě zdravotnického zařízení, tuto zbylou dlužnou finanční částku na náklady za poskytnuté 
zdravotní služby převyšující již uhrazenou zálohu.

V.
Trvání smlouvy

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s platností a účinností od 1. 8.2019 do 28. 2. 2022.

VI.
Ukončení smlouvy

1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, a to k datu, na kterém se strany dohodnou.

2. Smluvní strany tímto prohlašují, že každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět, a to 
bez udání důvodu. Smluvní strany tímto sjednávají výpovědí dobu, a to v rozsahu 3 měsíců. Výpovědní 
doba počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní 
straně. Po dobu plynutí výpovědní doby jsou obě smluvní strany povinny plnit své povinnosti dle této 
smlouvy.

3. Vedle možností ukončení platnosti a účinnosti této smlouvy specifikovaných v odst. 1 a 2 tohoto článku 
má každá ze smluvních stran možnost ukončit smlouvu s okamžitou platností, a to v případě hrubého 
porušení povinností druhou smluvní stranou. Hrubým porušením se rozumí např., nikoli však výlučně:

- v souladu s profesionální etikou jednání v rozporu s oprávněnými zájmy Dukly;
- jakékoliv poškozování dobrého jména Dukly;
- prodlení Dukly se zaplacením sjednané odměny více než 30 dnů po splatnosti.
- opakované prodlení hráčů, kteří nejsou účastníky veřejného zdravotního pojištění nebo nemají 
sjednáno komerční zdravotní pojištění, s úhradou doplacení dlužné částky za poskytnuté zdravotní 
služby převyšující již uhrazenou zálohu o více než 30 dnů po splatnosti.

VII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena v 2 vyhotoveních, kdy každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení 
stejnopisu s platností originálu.

2. Dukla bere na vědomí, že tato smlouva může být zpřístupněna třetí osobě na základě zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, popř, též uveřejněna v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Obě smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že 
žádná část této smlouvy neobsahuje jejich obchodní tajemství.

3. Smluvní strany společně prohlašují, že tato smlouva obsahuje úplnou úpravu veškerých práv 
a povinností mezi smluvními stranami v souvislosti s jejím předmětem, a nabytím platnosti a účinnosti 
této smlouvy se ruší veškeré smlouvy, dohody a ujednání mezi stranami v souvislosti s předmětem 
smlouvy a tato smlouva tyto veškeré smlouvy, dohody a ujednání v plném rozsahu nahrazuje. Zejména 
tato smlouva ruší „Smlouvu o spolupráci“ mezi Duklou a zdravotnickým zařízením ze dne 8.2.2019.

4. Smluvní strany společně prohlašují, že tato smlouva obsahuje jejich úplnou, vážnou a upřímnou vůli, 
smlouvu si podrobně přečetly a s jejím zněním souhlasí. Na důkaz toho přikládají své vlastnoruční 
podpisy.
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člen představenstva FK DUKLA Praha a.s.

1 příloha

Kopie oprávnění k poskytování zdravotních služeb
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MINISTERSTVO OBRANY 
Tychonova 1,160 01 Praha 6

V Praze dne/X/, března 2013
Čj. 193-1/2013-2697 Výtisk č. 2

Počet listů: 5

Ministerstvo obrany podle § 15 odst 1 písm. b) a § 19 zákona č. 372/2011 Sb., 
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytováni (zákon o zdravotních službách), podle 
§67 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, a na základě žádosti Ústřední vojenské nemocnice -  
Vojenské fakultní nemocnice Praha ze dne 31.5.2012

vydává

ROZHODNUTÍ
o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb

Údaje o žadateli:
Obchodní firma (název): Ústřední vojenská nemocnice -  Vojenská fakultní nemocnice Praha
Adresa sídla:
ulice: U vojenské nemocnice č.p./č.o.: 1200
obec: Praha 6 kraj: Hlavní město Praha
PSČ: 169 02
Právní forma: příspěvková organizace IČ: 61383082

Údaje o statutárním orgánu žadatele:
Jméno, příjmení, titul: plk» prof. MUDr. Miroslav ZAVORAL, Ph.D
Datum narození:
Adresa místa trvalého pobytu:
ulice: č.p./č.o.:
obec: kraj:
PSČ:

Odborný zástupce pro zdravotnické zařízení:
Jméno, příjmení, titul: MUDr. Ivan JEŘÁBEK 
Datum narození:
Adresa místa trvalého pobytu: 
ulice: 
obec:
PSČ:

č.p./č.o.:
kraj:



Forma zdravotní péče:
1. ambulantní
2. jednodenní
3. lůžková
4. zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta 

Obor zdravotní péče:
1. Algeziologie
2. Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína
3. Angiologie
4. Cévní chirurgie
5. Dermatovenerologic
6. Diabetologie a endokrinologie
7. Foniatrie
8. Fyzioterapie
9. Geriatrie
10. Gastroenterologie
11. Gynekologie a porodnictví
12. Hematologie a transfuzní lékařství
13. Hygiena a epidemiologie
14. Chirurgie
15. Infekční lékařství
16. Intervenční radiologie
17. Intenzivní medicína
18. Vnitřní lékařství
19. Kardiologie
20. Klinická biochemie
21. Klinická farmakologie
22. Klinická onkologie
23. Klinická osteologie
24. Klinická výživa a intenzivní metabolická péče
25. Koloproktologie
26. Korektivní dermatologie
27. Lékařská mikrobiologie
28. Lékařská psychologie
29. Maxilofaciální chirurgie
30. Medicína dlouhodobé péče
31. Návykové nemoci
32. Neurochirurgie
33. Neurologie
34. Nefroiogie
35. Nukleární medicína
36. Oftalmoiogie
37. Ortopedie
38. Otorinolaryngologie
39. Patologie
40. Plastická chirurgie
41. Pneumologie a ťtizeologie
42. Posudkové lékařství
43. Pracovní lékařství
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44. Psychiatrie
45. Radiologie a zobrazovací metody
46. Rehabilitační a fyzikální medicína
47. Revmatologie
48. Soudní lékařství
49. Tělovýchovné lékařství
50. Traumatologie
51. Urgentní medicína
52. Urologie
53. Praktické lékařství pro dospělé
54. Zubní lékařství
55. Veřejné a nemocniční lékárenství
56. Klinická logopedie
57. Všeobecná sestra
58. Porodní asistentka
59. Zdravotnický asistent
60. Zdravotně sociální pracovník
61. Nutriční terapeut
62. Radiologický asistent
63. Ergoterapeut
64. Řidič dopravy nemocných a raněných
65. Sanitář
66. Fyzioterapeut
67. Biomedicínský technik
68. Zubní instrumentářka
69. Zubní technik
70. Dentální hygienistka 
71.0ptometrista
72. Psycholog
73. Biomedicínský inženýr
74. Radiologický fyzik
75. Zdravotnický záchranář
76. Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví
77. Masér a nevidomý a slabozraký masér
78. Ošetřovatel
79. Farmaceutický asistent
80. Zdravotní laborant 

Druh zdravotní péče:
1. preventivní
2. diagnostická
3. dispenzární
4. léčebná
5. posudková
6. léčebně rehabilitační
7. ošetřovatelská
8. paliativní
9. lékárenská a klinickofarmaceutická
10. zdravotnická dopravní služba
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Adresa místa provozování, adresa místa kontaktního pracoviště pro poskytování domácí péče 
a adresa místa pracoviště zdravotnické dopravní slnžby včetně uvedení vlastnického nebo 
nájemního vztahu:
U vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6 

Adresy míst provozování detašovaných pracovišť:

OHBKT (Oddělení hematologie, biochemie a krevní transfúze)
- Masarykova městská nemocnice v Jilemnici, Metyšova 465, 514 01 Jilemnice
- Nemocnice Louny, a.s., Rybalkova 1400,440 01 Louny 

Forma zdravotní péče:
1. ambulantní 

Oboiy zdravotní péče:
1. Hematologie a transfuzní lékařství

CAZP (Centrum ambulantní zdravotní péče)
- Evropská 5, 169 02 Praha 6 

Forma zdravotní péče:
1. ambulantní 

Obory zdravotní péče:
1 * Praktické lékařství pro dospělé
2. Vnitřní lékařství
3. Zubní lékařství

ÚLPO (Ústřední lékařsko-psychologické oddělení)
- Komenského 1915, 370 01 České Budějovice 

Forma zdravotní péče:
1. ambulantní 

Obory zdravotní péče:
1. Klinická psychologie

a) Ústřední vojenská nemocnice -  Vojenská fakultní nemocnice Praha hospodaří s majetkem státu, 
který jí byl dán zřizovatelem a je  uveden v delimitaěních protokolech, které jsou nedílnou 
součástí zřizovací listiny čj. 4595-1 ze dne 31. března 1994.

b) K nakládání s majetkem vyžaduje Ústřední vojenská nemocnice *  Vojenská fakultní nemocnice 
Praha souhlas zřizovatele v případech stanovených zákonem č. 219/2000 Sb„ o majetku České 
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, popř. 
stanovenými vnitřními předpisy vydanými na základě zákonů.

Zahájení poskytování zdravotních služeb ke dni 1. dubna 2013.

Odůvodnční
Dne 31. 5. 2012 obdrželo Ministerstvo obrany Žádost Ústřední vojenské nemocnice — 

Vojenské fakultní nemocnice Praha o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb.
Žadatelem byla předložena Žádost v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 písm. b) a dle 

ustanovení § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování (zákon o zdravotních službách).
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Na základč předložených dokladů a rozhodnutí Komise pro udělení oprávnění bylo zjištěno, 
že jsou splněny všechny zákonem stanovené podmínky pro údělem oprávnění a bylo žádosti 
vyhověno a rozhodnuto tak, jak je  uvedeno ve výrokové částí tohoto rozhodnutí.

Na poskytování zdravotní péče poskytovatelem zdravotních služeb se vztahuje zákon 
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních 
službách), a další právní předpisy, vydané kjeho provedení a dále zákony č. 373/2011 Sb., 
o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon Č. 48/1997 Sb*, 
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávám odborné 
způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře 
a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 96/2004 Sb.} o podmínkách získávání 
a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností 
souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a další související 
předpisy.

Poskytovatel zdravotních služeb je povinen písemně oznámit příslušnému správnímu orgánu 
všechny změny týkající se údajů uvedených v Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb a dále všechny změny týkající se údajů v dokladech předkládaných se žádostí 
o udělení oprávnění a předložit o těchto změnách doklady, pokud mohou být důvodem 
pro pozastavení, změnu, zrušení nebo zánik oprávněni. Poskytovatel zdravotních služeb je dále 
povinen písemně oznámit správnímu orgánu, který vydal souhlas, povolení nebo jiné rozhodnutí 
nebo závazné stanovisko jako podklad pro Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb, všechny změny týkající se těchto rozhodnutí nebo závazného stanoviska, pokud 
mohou být důvodem pro jejich změnu, zrušení nebo odejmutí. V případě změn zdravotnických 
pracovníků a jiných odborných pracovníků, kteří vykonávají zdravotnické povolání 
v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k poskytovateli zdravotních služeb, se oznamuji pouze 
změny týkající se vedoucích zaměstnanců. Poskytovatel zdravotních služeb je povinen změny 
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy se o nich dozvěděl.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 152 ödst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat 
rozklad a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k ministru obrany.

5



MINISTERSTVO OBRANY 
Tychonova 1,160 01 Praha 6

Čj. 193-37/2013-2697
V Praze dne Q . prosince 2013 
Výtisků. 8 
Počet listů: 2

ROZHODNUTÍ
o zm ěně oprávněni k  poskytováni zdravotních služeb

Ministerstvo obrany jako správní orgán věcně a místně příslušný dle ustanovení § 15 odst. i 
písm, b) zákona ě. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytováni (zákon 
o zdravotních službách), podle ustanovení § 21 téhož zákona, na základě písemné žádosti Ústřední 
vojenské nemocnice -  Vojenské fakultní nemocnice Praha, ze dne 20. 6.2013, zahájil správní řízeni 
podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a vydává toto rozhodnutí 
o změně oprávnění k  poskytování zdravotních služeb, kterým se rozhodnutí Ministerstva obrany 
o udělali oprávnění k  poskytování zdravotních služeb ěj. 193-1/2013-2697 ze dne 22. 3.2013 mění 
takto:

V  části Ú daje o s ta tu tá rn ím  orgánu žadatele se doplňuje:

O dborný zástupce p ro  obor Lékárenská a kli&Ickofarmaceutická péče:
Jméno, příjmení, titul: Pharm D r. Josef BAKEŠ, Ph.D.
Datum narození:
Adresa místa trvalého pobytu:
ulice: _ ......- . . ě.p7ě.o.:

PSČ:
obec: kraj:

O dborný zástupce p ro  obor Z ubní lékařství: 
Jméno, příjmení, titul: M UDr. Pavel H Y ŠPLER
Datum narození:
Adresa místa trvalého pobytu:
ulice:
obec:
PSČ:

O dborný zástupce p ro  obor Ošetřovatelství:
Jméno, příjmení, titul: M gr. Lenka GUTOVÁ, MBA
Datum narození:
Adresa místa trvalého pobytu:
ulice:
obec:
PSČ:



Odůvodněni:

Dne 20. 6. 2013 bylo na základě písemného oznámení Ústřední vojenské nemocnice -  Vojenské 
fakultní nemocnice Praha zahájeno správní řízení o změně oprávnění k  poskytování zdravotních 
služeb zdůvodu  doplněni rozhodnutí M inisterstva obrany ze dne 20. 3. 2013 o další odborné 
zástupce ustanovené p ro  konkrétní d ra h  a rozsah zdravotní péěe v  místě poskytování 
zdravotních služeb n a  adrese U vojenské nemocnice 1200,169 02 P rah a  6»

Poskytovatelem byly předloženy doklady dle ustanovení § 18 odst. 2 písm. c) 
a v  návaznosti na ustanovení § 21 odst. 1 zákona ě. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách, 
které byly rozhodné k  provedení změny.

D atum  účinnosti změny rozhodnuti o uděleni oprávněni k  poskytováni zdravotních služeb je  
dnem podpisu.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb,, správní řád, podat 
rozklad, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámeni rozhodnutí k  ministru obrany.

Generální sekretář
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M inisterstvo obrany České republiky 
Sekce prům yslové spolupráce a řízení organizací

TVchonova 1. Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk_____________

V Praze dne . září 2015
Čj. 317*1/2015-1150 Výtisk č. 1

Počet listů; 1

ROZHODNUTÍ
o změně oprávnění k poskytování zdravotních služeb

Ministerstvo obrany jako správní orgán věcně a místně příslušný dle ustanovení § 15 odst. 1 
písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon 
o zdravotních službách), podle ustanovení § 21 téhož zákona, na základě písemné žádosti Ústřední 
vojenské nemocnice -  Vojenské fakultní nemocnice Praha, ze dne 19. 8.2015, zahájil správní řízení 
podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kterým se rozhodnutí 
Ministerstva obrany o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb čj. 193-1/2013-2697 ze 
dne 22.3. 2013 ve znění rozhodnutí Čj, 193-37/2013-2697 ze dne 2013-2697 mění takto:

I. V části Form a zdravotní péče se text odstavce 3 -  lůžková -  nahrazuje textem

„ 3. lůžková péče, a to

a) akutní lůžková péče intenzivní,
b) akutní lůžková péče standardní,
c) následná lůžková péče,
d) následná intenzívní péče,
e) dlouhodobá lůžková péče/4

II. V části O bor zdravotní péče se doplňuje text:

„81. Psychiatrická sestra 
82. Sestra domácí péče“

III. V části D ruhy zdravotní péče se doplňuje text 

„11. přeprava pacientů neodkladné péče.“

Odůvodnění
Dne 8. 9. 2015 bylo na základě písemného oznámení Ústřední vojenské nemocnice -  Vojenské 
fakultní nemocnice Praha zahájeno správní řízem' o změně oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb z důvodu rozšíření rozhodnutí M inisterstva obrany ze dne 22. 3. 2013 o konkrétní 
formy lůžkové péče, dále o obory zdravotní péče psychiatrická sestra  a sestra dom ácí péče



♦

a o d rah  zdravotní péče p řeprava pacientů neodkladné péče v  místě poskytováni zdravotních 
služeb na adrese U vojenské nemocnice 1200,169 02 P rah a  6.

Poskytovatelem byly předloženy doklady dle ustanovení §18 odst 2 ptsm. c) a v návaznosti 
na ustanovení §21 odst. 1, zákona č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách, které byly 
rozhodné k provedení změny.

Datum účinnosti změny rozhodnutí o udělení oprávnění k  poskytování zdravotních 
služeb je  dnem  podpisu*

Poučeni

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat 
rozklad a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámeni rozhodnutí k ministru obrany.



S e k c e  p r ů m y s l o v é  s p o l u p r á c e  
a ř í z e n í  o r g a n i z a c í  M i n i s t e r s t v a  o b r a n y

Tychonova 1, Praha 61 PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Praha to. dubna 2017 
Čj.MO 76859/2017-1150 
Sp. zn. 63/2016-1150 
Počet listů: 1

ROZHODNUTÍ

o změně oprávnění k poskytování zdravotních služeb

Ministerstvo obrany, správní orgán příslušný k udělení oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb„ o zdravotních službách 
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších 
předpisů, na základě žádostí podané v souladu s ustanovením § 21 téhož zákona Ústřední 
vojenskou nemocnicí - Vojenskou fakultní nemocnicí Praha, zahájilo správní řízení podle 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a vydává rozhodnutí 
o změně oprávnění k poskytování zdravotních služeb, kterým se rozhodnutí Ministerstva 
obrany o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb čj. 193-4/2013-2697 ze dne 
22. března 2013 mění takto:

V části: „Obor zdravotní péče“ se doplňuji následující položky:

- 81. nemocniční lékárenstvf

- 82. klinická farmacie

- 83. adiktologie

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat 
rozklad k ministrovi obrany, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.



Sekce průmyslové spolupráce  
a řízení organizací M inisterstva obrany

Tychonov* 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Praha července 2017 
Čj.M O  146457/2017-1150 
Počet listů: 1

ROZHODNUTÍ

o změně oprávněni k poskytováni zdravotních služeb

Ministerstvo obrany, správní orgán příslušný k udělení oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších 
předpisů, na základě žádosti podané v souladu s ustanovením § 21 téhož zákona Ústřední 
vojenskou nemocnicí - Vojenskou fakultní nemocnicí Praha, zahájilo správní řízení podle 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a vydává rozhodnutí 
o změně oprávnění k poskytování zdravotních služeb, kterým se rozhodnutí Ministerstva 
obrany o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb čj. 193-4/2013-2697 ze dne 
22. března 2013 mění takto:

V částí: Údaje o statutárním orgánu žadatele se údaje o odborném zástupci pro obor 
Lékárenská a kliníckofarmaceutická péče nahrazují takto:

Odborný zástupce pro obor farmaceut a obory specializačního vzdělávání farmaceutů:

1.
jméno, příjmení titul: PharmDn Lucie Maršálkové 
datum narození; 
adresa místa trvalého pobytu: 

ulice: 
obec:
PSČ:

2.
jméno, příjmení titul: Mgr. Eva Kellerová 
datum narození: 
adresa místa trvalého pobytu: 

ulice: 
obec: “
P S Č :.



Poučení

Proti tonuto rozhodnutí lze podle § 152 odst. I zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat 
rozklad k ministrovi obrany, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 
ředitel
U vojenské nemocnice 1200/1 
162 00 Praha 6



Sekce správy a ř ízení  organizací  M in is ters tva  obrany
Tychonova 1, Praha 6 -  Hradčany, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Čj. MO 38789/2019-7460 Praha 4. února 2019

ROZHODNUTÍ

o změně oprávnění k poskytování zdravotních služeb

Ministerstvo obrany, správní orgán příslušný k udělení oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb dle ustanovení §15 odst. 1 písm. b) zákona 372/2011 Sb., o zdravotních službách 
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších 
předpisů, na základě žádosti čj. 1044/2019-ÚVN, podané v souladu s ustanovením § 21 téhož 
zákona, Ústřední vojenskou nemocnicí - Vojenskou fakultní nemocnicí Praha, doručené 
Ministerstvu obrany dne 25. ledna 2019, zahájilo správní řízení podle zákona č. 500/2004 sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů a rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb čj. 193-1/2013-2697 ze dne 22. března 2013 mění takto:

V části: Adresy míst provozování detašovaných pracovišť

se doplňuje: „CDZ (Centrum duševního zdraví)
DAM, s. r.o., Stamicova 1968/21,162 00 Praha 6 
Obory zdravotní péče:
1. psychiatrie
2. klinická psychologie
3. sestra pro psychiatrii 
Formy zdravotní péče
1. ambulantní
2. péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta

Zahájení poskytování zdravotních služeb ke dne 1. března 2019.“

Odůvodnění:
Žádost Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnicí Praha čj. 1044/2019- 
UVN ze dne 25. ledna 2019 (dále „žádost“) v bodech týkajících se „navýšení odborností 
žadatele
o obory zdravotní péče: psychiatrie a klinická psychologie“ a „formu zdravotní péče - péče 
poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta“ je  bezpředmětná; žadatel je 
rozhodnutím o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb čj. 193-1/2013-2697 ze 
dne 22. března 2013 oprávněn k poskytování zdravotní péče v oborech psychiatrie a klinická 
psychologie a formě péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta.

V oboru sestra pro péči v psychiatrii je žadatel, s ohledem na žádostí doložené počty 
zdravotnických pracovníků, oprávněn poskytovat zdravotní služby na pracovišti DAM, s.r.o.,



Stamicova 1968/21, 162 00 Praha 6 a to ve formě péče ambulantní a péče poskytované 
ve vlastním sociálním prostředí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, podat rozklad k ministru obrany a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne 
oznámení rozhodnutí.

náměstek pro řízení sekce - pověřen 
podepsáno elektronicky



Sekce správy a řízení  organizací  M in is ters tva  obrany
Tychonova 1, Praha 6 -  Hradčany, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Čj. MO 52734/2019-7460 Praha 19. února 2019

ROZHODNUTÍ

o zm ěně oprávnění k  poskytování zdravotních služeb

Ministerstvo obrany, správní orgán příslušný k udělení oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb dle ustanovení §15 odst. 1 písm. b) zákona 372/2011 Sb., o zdravotních službách 
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších 
předpisů, na základě žádosti čj. 1044/2019-UVN, podané v souladu s ustanovením § 21 téhož 
zákona, Ústřední vojenskou nemocnicí - Vojenskou fakultní nemocnicí Praha, doručené 
Ministerstvu obrany dne 25. ledna 2019 a doplněné dne 19. února 2019, zahájilo správní 
řízení podle zákona č. 500/2004 sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a rozhodnutí 
o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb čj. 193-1/2013-2697 ze dne 22. března 
2013 mění takto:

V části: Adresy míst provozování detašovaných pracovišť

se doplňuje: „CDZ (C entrum  duševního zdraví)
DAM, s. r.o., Stamicova 1968/21,162 00 Praha 6 
O bory zdravotní péče:
1. psychiatrie
2. klinická psychologie
3. sestra pro psychiatrii
4. všeobecná sestra 
Form y zdravotní péče
1. ambulantní
2. péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta 

Zahájení poskytování zdravotních služeb ke dne 1. března 2019.“

Odůvodnění:
Žádost Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnicí Praha čj. 1044/2019- 
ÚVN ze dne 25. ledna 2019 (dále „žádost“) v bodech týkajících se „navýšení odborností 
žadatele o obory zdravotní péče: psychiatrie, klinická psychologie a všeobecná sestra“ 
a „formu zdravotní péče - péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta“ je 
bezpředmětná; žadatel je  rozhodnutím o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb 
čj. 193-1/2013-2697 ze dne 22. března 2013 oprávněn k poskytování zdravotní péče 
v oborech psychiatrie, klinická psychologie a všeobecná sestra a formě péče poskytovaná ve 
vlastním sociálním prostředí pacienta.



V oboru sestra pro péči v psychiatrii je  žadatel, s ohledem na žádosti doložené počty 
zdravotnických pracovníků, oprávněn poskytovat zdravotní služby na pracovišti DAM, s.r.o., 
Stamicova 1968/21, 162 00 Praha 6 a to ve formě péče ambulantní a péče poskytované 
ve vlastním sociálním prostředí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.s správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, podat rozklad k ministru obrany a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne 
oznámení rozhodnutí.

náměstek pro řízeni sekce - pověřen 
podepsáno elektronicky



Sekce správy a ř ízení  organizací  M in is ters tva  obrany
Tychonova 1, Praha 6 -  Hradčany, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Čj. MO 182127/2019-7460 Praha 18. června 2019

Ústřední vojenská nemocnice -Vojenská fakultní nemocnice Praha 
ředitel

Praha

ROZHODNUTI

o změně oprávnění k  poskytování zdravotních služeb

Ministerstvo obrany, správní orgán příslušný k udělení oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb dle ustanovení §15 odst. 1 písm. b) zákona 372/2011 Sb., o zdravotních službách 
a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti 
čj. 6728/2019-ÚVN, podané v souladu s ustanovením § 21 téhož zákona, Ústřední vojenskou 
nemocnicí - Vojenskou fakultní nemocnicí Praha, doručené Ministerstvu obrany dne 12. října 
2018 a doplněné dne 12. prosince 2018 a 5. června 2019 na základě výzvy k doplnění žádosti, 
čj. MO 284541/2018-1216 ze dne 19. října 2018 a čj. MO 257135/2018-1216 ze dne 
31. prosince 2018, zahájilo správní řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů a rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb 
čj. 193-1/2013-2697 ze dne 22. března 2013 mění takto:

V části: Adresy míst provozování detašovaných pracovišť

se doplňuje: „OHBKT (Oddělení hematologie, biochemie a krevní transfúze)
- Nemocnice Mělník, pracoviště Podolí, Bezručova 715,276 00 Mělník“

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, podat rozklad k ministru obrany a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne 
oznámení rozhodnutí.

náměstkyně pro řízení sekce 
podepsáno elektronicky



►

Sekce správy a řízení  organizac í  M in is ters tva  obrany
Tychonova 1, Praha 6 -  Hradčany, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Čj. MO 217086/2019-7460 Praha 24. července 2019

ROZHODNUTI

o změně oprávnění k poskytování zdravotních služeb

Ministerstvo obrany, správní orgán příslušný k udělení oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, 
na základě žádosti čj. 8641/2019-ÚVN, podané v souladu s ustanovením § 21 téhož zákona, 
Ústřední vojenskou nemocnicí - Vojenskou fakultní nemocnicí Praha, doručené Ministerstvu 
obrany dne 8. července 2019, zahájilo správní řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů a rozhodnutí o udělení oprávnění k  poskytování zdravotních 
služeb čj. 193-1/2013-2697 ze dne 22. března 2013 mění takto:

V Části: O bor zdravotní péče

se doplňuje text: „81. Paliativní medicína“

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, podat rozklad k ministru obrany a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne 
oznámení rozhodnutí.

náměstkyně pro řízení sekce 
podepsáno elektronicky


