MINISTR OBRANY
MgA. Martin STROPNICKÝ
Praha 10. listopadu 2017
Čj. MO 213645/2017-1150
Počet listů: 2
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 Vojenská nemocnice Olomouc se sídlem Olomouc, Sušilovo nám. 5, PSČ 771 00,
IČ: 60800691
vydává
úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace
Vojenská nemocnice Olomouc
I. Zřizovatel:
Česká republika – Ministerstvo obrany
IČ: 60162694
II. Název, sídlo a identifikační číslo organizace:
Název organizace: Vojenská nemocnice Olomouc
Sídlo organizace: Olomouc, Sušilovo nám. 5, PSČ 771 00
IČ:
60800691
III. Účel a předmět činnosti organizace:
1. Účel:
Účelem činnosti Vojenské nemocnice Olomouc (dále jen „VN Olomouc“) je poskytování
komplexní zdravotní péče v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách),
ve znění pozdějších předpisů, příslušníkům Armády České republiky a dalším pojištěncům
zdravotních pojišťoven ve spádovém území vymezeném zřizovatelem.
2. Hlavní činnost:
a) poskytování komplexní zdravotní péče v oblasti preventivní, diagnostické, léčebné
a posudkové a to:
- základní péče v oboru všeobecného lékařství,
- odborné péče v oborech stanovených zřizovatelem,
b) poskytování lékárenské péče v plném rozsahu včetně zabezpečení zdravotnických
prostředků ve prospěch nemocničních oddělení, příslušníků AČR a ostatního
obyvatelstva, vše prostřednictvím lékárny nebo výdejny zdravotnických prostředků
nabízejícími i další sortiment obvyklý pro tato zařízení a činnost v oblasti klinické farmacie,
c) účast na výchovně vzdělávací a vědecko-výzkumné činnosti, zejména na pregraduální
a postgraduální přípravě lékařů a farmaceutů a na výuce odborné praxe nelékařských
zdravotnických pracovníků,
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d) poradenská a expertizní činnost v oblastech odborné činnosti VN Olomouc,
e) provádění vojensko-odborného výcviku a přípravy pracovníků na činnost za branné
pohotovosti státu a plnění úkolů k zabezpečení uvádění VN Olomouc do vyšších stupňů
bojové a mobilizační pohotovosti,
f) účast na kontrolní činnosti a úkolech zdravotnického zabezpečení vojsk podle pokynů
zřizovatele,
g) přeprava raněných a nemocných,
h) provádění obslužných činností pro potřeby VN Olomouc, zejména:
- úklidových prací v budovách a areálu VN,
- příprava stravy ve stravovacím provozu pro pacienty a zaměstnance VN,
- praní nemocničního prádla pro pacienty a zaměstnance VN,
- údržba a opravy v areálu VN,
- střežení areálu VN,
- údržba motorových vozidel a jejich příslušenství VN,
i) provozování zařízení ústavní péče a poskytování pobytových sociálních služeb osobám,
které již nevyžadují ústavní zdravotní péči zdravotnického zařízení ve smyslu ustanovení
§ 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
j) provozování domova péče o vojenské veterány ve smyslu § 8 písm. d) zákona
č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů,
k) provozování protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice ve smyslu příslušných
ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších
předpisů.
3. Jiná činnost:
V souladu s ustanovením § 53 a následujících zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně a doplnění některých zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších
předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
(živnostenský zákon), 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) reklamní činnost a marketing - poskytování reklamní činnosti jako např. plakátovací
plochy,
b) šíření reklamy, osvěty v rámci zdravotnických služeb a péče,
c) provozování služeb v osobní a nákladní dopravě,
d) služby v oblasti stravování - poskytování stravovacích služeb pro cizí právnické nebo
fyzické osoby,
e) služby v oblasti praní prádla – poskytování služeb praní prádla pro cizí právnické nebo
fyzické osoby,
f) realitní činnost – pronájem nebytových prostor,
g) ubytovací služby – poskytování ubytování např. zdravotnického, popř. ostatního personálu
pro osoby blízké pacientů v tom určených volných kapacitách VN Olomouc.
IV. Statutární orgány:
VN Olomouc je právnickou osobu. Statutárním orgánem příspěvkové organizace
VN Olomouc je ředitel organizace, kterého jmenuje a odvolává zřizovatel. Ředitel řídí činnost
organizace a rozhoduje ve všech jejích záležitostech, pokud nejsou zákony a vnitřními
předpisy vydanými v souladu a na základě těchto zákonů vyhrazeny do působnosti
zřizovatele. Zástupci statutárního orgánu jsou náměstek ředitele a náměstek ředitele
pro ekonomické řízení.
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V. Hospodaření a nakládání s majetkem:
a) VN Olomouc hospodaří s majetkem státu, který ji byl dán zřizovatelem
do příslušnosti hospodařit a je uveden v delimitačních protokolech, které jsou nedílnou
součástí zřizovací listiny čj. 5/17-45/94-OVZ ze dne 30. června 1994.
K nemovitému majetku evidovanému v katastru nemovitostí, se kterým hospodaří, se zapisuje
příslušnost hospodařit s majetkem státu podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
b) K nakládání s majetkem vyžaduje VN Olomouc 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. stanovených vnitřními předpisy
vydanými na základě zákonů.
VI. Doba, na kterou je organizace zřízena:
VN Olomouc je zřízena na dobu neurčitou.
VII. Ostatní ustanovení:
VN Olomouc jako příspěvková organizace přebírá práva a závazky, které měla ke dni
30. června 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 u VN Olomouc 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 VN Olomouc vztahují
vnitřní předpisy Ministerstva obrany a směrnice a metodické pokyny bezpečnostního ředitele
Ministerstva obrany – ředitele odboru bezpečnosti.
VIII. Vymezení majetku:
1. VN Olomouc se vymezuje majetek na základě řádné inventarizace majetku a účetní
závěrky sestavené k 20. prosinci 1994 ve výši veškerých aktiv z rozvahy této účetní závěrky
v hodnotě 374 047 680 Kč, která je přílohou č. 1 zřizovací listiny čj. 5/17-45/94-OVZ. Účetní
závěrka sestavená k 31. prosinci 2016 je uvedena v příloze 1 čj. MO 213647/2017-1150.
2. Součástí aktiv je nemovitý majetek v zůstatkové hodnotě 286 969 100 Kč podle seznamu
v příloze č. 2 zřizovací listiny čj. 5/17-45/94-OVZ. Stav nemovitého majetku
k 31. prosinci 2016 je uveden v příloze 2 čj. MO 213647/2017-1150.
V tomto úplném znění zřizovací listiny je obsažena původní Zřizovací listina
čj. 5/17-45/94-OVZ ze dne 30. června 1994 a změny provedené ke dni podpisu tohoto
úplného znění zřizovací listiny, vyplývající z níže uvedených dodatků:
a) Dodatek č. 1 k čj. 5/17-45/94 ze dne 25. září 1997;
b) Dodatek č. 2 k čj. 4595-1 ze dne 9. 2. 1999;
c) Dodatek č. 3 k čj. 5/17-45/94-OVZ ze dne 27. června 2000;
d) Dodatek č. 4 k čj. 5/17-45/94-OVZ ze dne 29. prosince 2000;
e) Dodatek č. 5 čj. 345-59/2007/DP-2697 ze dne 30. dubna 2008;
f) Dodatek č. 6 čj. MO 213647/2017-1150.
podepsáno elektronicky
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