MINISTR OBRANY
MgA. Martin STROPNICKÝ

Praha 11. července 2017
Čj. 929-68/2017-1150
Počet listů: 3

Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, IČ: 60162694, za níž
jedná ministr obrany MgA. Martin Stropnický, jakožto zřizovatel ve vztahu k příspěvkové
organizaci Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, U vojenské
nemocnice 1200/1, PSČ 169 02, IČ: 61383082
vydává
úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
zřízené na základě RMO č. 64/1993 s účinností od 1. dubna 1994 podle § 31 odst. 1 zákona
ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky
a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona č. 10/1993 Sb.,
o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České
národní rady a některých dalších předpisů.
I. Zřizovatel:
Česká republika – Ministerstvo obrany
IČ: 60162694
II. Název, sídlo a identifikační číslo organizace:
Název organizace: Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
Sídlo organizace: Praha 6 - Střešovice, U vojenské nemocnice 1200
IČ: 61383082
III. Účel a předmět činnosti organizace:
1. Účel:
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha (dále jen „ÚVN“) se
zřizuje za účelem zabezpečení odborného výcviku a přípravy vojenských zdravotnických
pracovníků. K dosažení tohoto účelu poskytuje zdravotní péči, včetně specializované a zvláště
specializované diagnostické a léčebné péče vojákům v činné službě a dalším fyzickým
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osobám na úrovni poskytované ve fakultních nemocnicích v České republice a zabezpečuje
další vzdělávání lékařů a pracovníků nelékařských zdravotnických povolání včetně studentů.
ÚVN je výzkumnou organizací ve smyslu čl. 179 Smlouvy o fungování Evropské unie
(bývalý čl. 163 Smlouvy o založení Evropských Společenství).
ÚVN provádí základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo vývoj a inovace a šíří jejich
výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií; zisk reinvestuje do
těchto činností a k jejím výzkumným kapacitám nebo výsledkům nemají přednostní přístup
subjekty provádějící ekonomickou činnost spočívající v nabídce zboží nebo služeb, které by
na ni mohly uplatňovat vliv.
2. Hlavní činnost:
a) poskytování léčebné a preventivní zdravotní péče včetně specializované a zvláště
specializované diagnostické a léčebné péče příslušníkům Armády České republiky a dalším
osobám na úrovni poskytované ve fakultních nemocnicích v České republice,
b) poskytování vysoce specializované péče o osoby ve spádovém území stanoveném
Ministerstvem zdravotnictví (centra péče),
c) poskytování následné zdravotní péče,
d) poskytování nadstandardních služeb souvisejících s poskytováním zdravotní péče,
e) provádění vojensko-odborného výcviku a přípravy pracovníků na činnost za nouzového
stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu a plnění úkolů k zabezpečení uvádění ÚVN do
vyšších stupňů bojové a mobilizační pohotovosti,
f) účast na výchově a vzdělávání studentů fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity
obrany, jejíž je výukovou základnou, a studentů civilních lékařských fakult a dalších
vysokých škol, poskytujících vzdělání zdravotnickým pracovníkům,
g) účast na výchově a vzdělávání studentů středních zdravotnických škol a dalších
odborných škol, poskytujících vzdělání zdravotnickým pracovníkům,
h) účast na dalším vzdělávání lékařů, farmaceutů a dalších odborných zdravotnických
pracovníků,
i) účast na provádění vojensko-odborného výcviku a přípravy zdravotnických pracovníků
určených pro plnění funkcí ve zdravotnických zařízeních rozvinovaných za nouzového stavu,
stavu ohrožení státu a válečného stavu,
j) spolupráce ve výchovně vzdělávací a vědeckovýzkumné oblasti s vojenskými a civilními
orgány a organizacemi ČR a v rozsahu vymezeném zřizovatelem i s obdobnými vojenskými
a civilními zahraničními organizacemi,
k) účast na zpracování analytických studií a expertizních úkolů zaměřených na komplexní
rozvoj lékařských oborů v rozsahu stanovených zřizovatelem,
l) provádění klinických hodnocení humánních léčiv a klinických hodnocení a klinických
zkoušek zdravotnických prostředků,
m) poskytování specializované lékárenské péče v plném rozsahu ve prospěch nemocničních
oddělení, příslušníků Armády České republiky a ostatního obyvatelstva,
n) přeprava raněných a nemocných,
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o) provozování domova-penzionu pro důchodce, poživatele důchodů vyplácených
Vojenským úřadem sociálního zabezpečení a jejich rodinné příslušníky, a pro účastníky
odboje a jejich manželky (manžele),
p) provádění základního výzkumu, aplikovaného výzkumu nebo vývoje nebo inovací a šíření
jejich výsledků prostřednictvím výuky, publikováním nebo převodu technologií. Provádění
dalších tvůrčích činností pro rozvoj a využití jejich výsledků v oblastech působnosti vojenské
zdravotnické služby, výkon projekční, expertní, poradenské a specializované zkušební
činnosti, včetně ověřovacích, kontrolních a vojskových zkoušek,
q) provádění obslužných činností pro potřeby ÚVN, zejména:
1. úklidové práce v budovách a areálu ÚVN,
2. příprava stravy ve stravovacím provozu pro pacienty a zaměstnance ÚVN,
3. praní nemocničního prádla pro pacienty a zaměstnance ÚVN,
4. údržba a opravy v areálu ÚVN,
5. střežení areálu ÚVN,
6. údržba a opravy vozidel ÚVN,
r) poskytování pobytových sociálních služeb osobám, které již nevyžadují ústavní zdravotní
péči v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
s) praktické lékařství - poskytování lékařské služby první pomoci (LSPP).
3. Jiná činnost:
V souladu s ustanovením § 53 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, k využití
volných kapacit v rámci hlavní činnosti a kapacit k zabezpečení provozu organizace, bez
omezení stanovených úkolů v hlavní činnosti a za účelem dosažení zlepšeného hospodářského
výsledku, může příspěvková organizace vykonávat tuto jinou činnost:
a) poskytování plakátovacích ploch pro reklamní činnost,
b) poskytování služeb dopravy osobní i nákladní,
c) poskytování stravovacích služeb pro cizí strávníky,
d) provozování závodní kantýny,
e) poskytování služeb praní prádla pro cizí právnické a fyzické osoby,
f) údržba a opravy vozidel právnických a fyzických osob,
g) poskytování software,
h) specializovaný maloobchod kosmetickým a drogistickým zbožím,
i) provozování sportovní činnosti, zejména služební tělovýchovy, ve vlastním sportovním
zařízení,
j) pořádání kongresů v areálu ÚVN a poskytování či zajišťování služeb s tím souvisejících
(včetně krátkodobého pronájmu nebytových prostor), zejména služeb technického charakteru,
služeb marketingových a PR, služeb stravovacích a služeb tlumočnických.
k) mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.
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IV. Statutární orgán:
a) Statutárním orgánem je ředitel ÚVN, kterého do funkce jmenuje a z funkce odvolává
ministr obrany. Ředitel řídí činnost organizace a rozhoduje ve všech jejich záležitostech,
pokud nejsou zákony a interními normativními akty vydanými v souladu a na základě těchto
zákonů vyhrazeny do působnosti zřizovatele.
b) Zástupci statutárního orgánu jsou náměstek ředitele ÚVN pro léčebně preventivní péči
a náměstek ředitele ÚVN pro ekonomické řízení.
V. Hospodaření a nakládání s majetkem:
a) ÚVN hospodaří s majetkem státu, který ji byl dán zřizovatelem a je uveden v delimitačních
protokolech, které jsou nedílnou součástí zřizovací listiny č.j. 4595-1 ze dne 31. března 1994.
K nemovitému majetku evidovanému v katastru nemovitostí, se kterými ÚVN hospodaří, se
zapisuje
příslušnost
ÚVN
hospodařit
s majetkem
státu
podle
zákona
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.
b) K nakládání s majetkem vyžaduje ÚVN souhlas zřizovatele v případech stanovených
zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, popř. stanovených interními normativními akty vydanými na základě zákonů.
c) Zisk dosažený z činností, uvedených v článku III. bodu 2 písmena p), použije ÚVN
k financování těchto činností. Majetek pořízený pro tyto činnosti bude používán k dalším
aktivitám pouze doplňkově.
VI. Doba, na kterou je organizace zřízena:
Organizace je zřízena na dobu neurčitou.
VII. Ostatní ustanovení:
ÚVN jako příspěvková organizace přebírá práva a závazky, které měla k 31. březnu 1994 jako
rozpočtová organizace.
Podle ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v souladu
s ustanovením § 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů
státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jsou v ÚVN jménem
Ministerstva obrany oprávněny vykonávat státní kontrolu orgány uvedené ve statutu této
organizace.
Pro účely aplikace zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací
a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, se na ÚVN vztahují vnitřní
předpisy Ministerstva obrany a směrnice a metodické pokyny bezpečnostního ředitele
Ministerstva obrany – ředitele odboru bezpečnosti.
VIII. Vymezení majetku:
1. ÚVN se vymezuje majetek na základě řádné inventarizace majetku a účetní závěrky
sestavené k 31. 3. 1994 ve výši veškerých aktiv z rozvahy této účetní závěrky, která je
přílohou č. 1 zřizovací listiny č.j. 4595-1. Účetní závěrka sestavená k 31. prosinci 2016 je
uvedena v příloze č. 1 čj. 929-67/2017-1150.
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2. Součástí aktiv je nemovitý majetek, podle seznamu v příloze č. 2 zřizovací listiny
č.j. 4595-1. Stav nemovitého majetku k 31. prosinci 2016 je uveden v příloze č. 2
čj. 929-67/2017-1150. Pro přehlednost v příloze tohoto opatření je uveden seznam
nemovitého majetku, který má v příslušnosti hospodařit ÚVN.
V tomto úplném znění zřizovací listiny je obsažena původní Zřizovací listina příspěvkové
organizace Ústřední vojenská nemocnice Praha čj. 4595–1 ze dne 31. března 1994 a změny
provedené ke dni podpisu tohoto úplného znění zřizovací listiny, vyplývající z níže
uvedených dodatků a úprav:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Dodatek č. 1 k čj. 4595-1 ze dne 25. září 1997;
Dodatek č. 2 k čj. 4595-1 ze dne 9. února 1999;
Dodatek č. 3 k čj. 4595-1 ze dne 27. června 2000;
Dodatek č. 4 k čj. 4595-1 ze dne 29. prosince 2000;
Dodatek č. 5 čj. 10268/25/2001-1236/2 ze dne 7. listopadu 2001;
Dodatek č. 6 čj. 524-73/2005/DP–2697 ze dne 31. října 2005,
Opatření zřizovatele č. 7 čj. 432-95/2007/DP–2697 ze dne 19. června 2007;
Opatření zřizovatele č. 8 čj. 345-53/2007/DP- 2697 ze dne 30. dubna 2008;
Opatření zřizovatele č. 9 čj. 370-42/2008/DP-2697 ze dne 28. dubna 2009;
Opatření zřizovatele č. 10 čj. 1134-3/2010-2697 ze dne 12. července 2010;
Opatření zřizovatele č. 11 čj. 1134-49/2010-2697 ze dne 7. října 2010;
Opatření zřizovatele č. 12 čj. 70-3/2011-2697 ze dne 28. června 2011,
Opatření zřizovatele č. 13 čj. 182-2/2012-2697 ze dne 13. února 2012
Opatření zřizovatele č. 14 čj. 311-9/2013-2697 ze dne 9. srpna 2013;
Opatření zřizovatele č. 15 čj. 929-67/2017-1150.
podepsáno elektronicky
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MINISTR OBRANY
Mgr. Lubomír Metnar
Praha 23. května 2019
Čj. MO 142472/2019-7460
Sp. zn. SpMO 3027-80/2019-7460
Opatření
o změně zřizovací listiny příspěvkové organizace
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, IČ: 60162694,
za níž jedná ministr obrany Mgr. Lubomír Metnar, vydává opatřením podle § 5 odst. 1
zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
s účinností ode dne podpisu, jakožto zřizovatel ve vztahu k příspěvkové organizaci
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha se sídlem
Praha 6 – Střešovice, U vojenské nemocnice 1200, PSČ 169 02, IČ: 61383082 tento
dodatek č. 16
Zřizovací listina příspěvkové organizace Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní
nemocnice Praha č.j. 4595-1 ze dne 31. března 1994, ve znění dodatku č. 1 k čj. 4595-1
ze dne 25. září 1997, dodatku č. 2 k čj. 4595-1 ze dne 9. února 1999, dodatku č. 3
k čj. 4595-1 ze dne 27. června 2000, dodatku č. 4 k čj. 4595-1 ze dne 29. prosince 2000,
dodatku č. 5 čj. 10268/25/2001-1236/2 ze dne 7. listopadu 2001, dodatku č. 6 čj. 52473/2005/DP–2697 ze dne 31. října 2005, opatření zřizovatele č. 7 čj. 432-95/2007/DP–2697
ze dne 19. června 2007, opatření zřizovatele č. 8 čj. 345-53/2007/DP- 2697 ze dne 30. dubna
2008, opatření zřizovatele č. 9 čj. 370-42/2008/DP-2697 ze dne 28. dubna 2009, opatření
zřizovatele č. 10 čj. 1134-3/2010-2697 ze dne 12. července 2010, opatření zřizovatele č. 11
čj. 1134-49/2010-2697 ze dne 7. října 2010, opatření zřizovatele č. 12 čj. 70-3/2011-2697
ze dne 28. června 2011, opatření zřizovatele č. 13 čj. 182-2/2012-2697 ze dne 13. února 2012,
opatření zřizovatele č. 14 čj. 311-9/2013-2697 ze dne 9. srpna 2013 a opatření zřizovatele
č. 15 čj. 929-67/2017-1150 ze dne 11. července 2017 se mění takto:
1. V textu článku III., odst. 2 se doplňuje písmeno t) ve znění:
t) provozování komunitního centra pro válečné veterány
2. V textu článku III., odst. 3 se doplňují písmena l), m) a n) ve znění:
l) poskytování ubytovacích služeb,
m) reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení,
n) výroba tepelné a elektrické energie.
podepsáno elektronicky
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MINISTR OBRANY
Mgr. Lubomír Metnar
Praha 10. ledna 2020
Čj. MO 370475/2019-7460
Sp. zn. SpMO 55233/2019-7460
Opatření
o změně zřizovací listiny příspěvkové organizace
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, IČ: 60162694,
za níž jedná ministr obrany Mgr. Lubomír Metnar, vydává opatřením podle § 5 odst. 1
zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
s účinností ode dne podpisu, jakožto zřizovatel ve vztahu k příspěvkové organizaci
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha se sídlem
Praha 6 – Střešovice, U vojenské nemocnice 1200, PSČ 169 02, IČ: 61383082 tento
dodatek č. 17
Zřizovací listina příspěvkové organizace Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní
nemocnice Praha č. j. 4595-1 ze dne 31. března 1994, ve znění dodatku č. 1 k čj. 4595-1
ze dne 25. září 1997, dodatku č. 2 k čj. 4595-1 ze dne 9. února 1999, dodatku č. 3
k čj. 4595-1 ze dne 27. června 2000, dodatku č. 4 k čj. 4595-1 ze dne 29. prosince 2000,
dodatku č. 5 čj. 10268/25/2001-1236/2 ze dne 7. listopadu 2001, dodatku č. 6
čj. 524-73/2005/DP-2697 ze dne 31. října 2005, opatření zřizovatele č. 7
čj. 432-95/2007/DP-2697 ze dne 19. června 2007, opatření zřizovatele č. 8
čj. 345-53/2007/DP-2697 ze dne 30. dubna 2008, opatření zřizovatele č. 9
čj. 370-42/2008/DP-2697 ze dne 28. dubna 2009, opatření zřizovatele
č. 10 čj. 1134-3/2010-2697 ze dne 12. července 2010, opatření zřizovatele
č. 11 čj. 1134-49/2010-2697 ze dne 7. října 2010, opatření zřizovatele
č. 12 čj. 70-3/2011-2697 ze dne 28. června 2011, opatření zřizovatele
č. 13 čj. 182-2/2012-2697 ze dne 13. února 2012, opatření zřizovatele
č. 14 čj. 311-9/2013-2697 ze dne 9. srpna 2013, opatření zřizovatele
č.
15
čj.
929-67/2017-1150
ze
dne
11.
července
2017
a opatření zřizovatele č. 16 čj. MO 142472/2019-7460 ze dne 23. května 2019 se mění takto:
1. V textu článku III., odst. 2. písmena e) a q) se ruší a vkládají se nová písmena e), q) a u)
v následujícím znění:
e) provádění vojensko-odborného výcviku a přípravy pracovníků na činnost po vyhlášení
krizového stavu a plnění úkolů k zabezpečení uvádění ÚVN do vyšších stupňů bojové
a mobilizační pohotovosti. V souladu s ustanovením zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném
záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se ÚVN
stává v době vyhlášení krizového stavu ostatní složkou integrovaného záchranného systému
a plní úkoly s tím spojené. V souladu s ustanovením zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém
řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, plní ÚVN
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úkoly spojené s přípravou na řešení a řešením mimořádných událostí a krizových situací,
včetně úkolů spojených s obranou státu,
q) zajištění činnosti ekonomické, provozní, technické, investiční, administrativní a činnosti
obslužných provozů v rozsahu potřebném pro naplnění účelu svého zřízení a pro potřeby
ÚVN, zejména:
1. úklidové práce v budovách a areálu ÚVN,
2. příprava stravy ve stravovacím provozu pro pacienty a zaměstnance ÚVN,
3. praní nemocničního prádla pro pacienty a zaměstnance ÚVN,
4. údržba a opravy v areálu ÚVN,
5. střežení areálu ÚVN,
6. údržba a opravy vozidel ÚVN,
7. provozování parkoviště pro zaměstnance ÚVN,
8. poskytování ubytování a ubytovacích služeb pro zaměstnance ÚVN,
9. výroba tepelné a elektrické energie.
u) poskytování zdravotní služby v rozsahu činnosti odběrových zařízení, zařízení transfuzní
služby nebo krevní banky.
2. V textu článku III., odst. 3. písmena a) a h) se ruší a vkládají se nová písmena a), h), o) a p)
v následujícím znění:
a) poskytování plakátovacích a jiných ploch nebo prostor pro reklamní činnost,
h) maloobchod s kosmetickým a drogistickým zbožím,
o) pronájem bytových a nebytových prostor,
p) skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě.
podepsáno elektronicky
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