MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVí
CESKE REPUBLIKY
ústřední orgán státní správy podle ustanovení § 1 zákona Č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů
státní správy České republiky,
organizačni složka státu podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona Č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích.

ZŘIZOVAcí LISTINA
státní příspěvkové organizace

Fakultní nemocnice Olomouc

dne

29.

vydaná Ministerstvem zdravotnictví
května

2012 pod čj.:

MZDR

17266 - V/2012,

ve znění změn provedených Opatřením Ministerstva zdravotnictvi
vydaného pod čj.: MZDR

34015/2016-2/0PŘ

ze dne

31.

května

vydaného pod čj.: MZDR

47635 /2016-1/0PŘ ze

2016

�ictví

ve znění změn provedených Opatřením Ministerstva z.siravo

dne ...�,,��...�

a

2016

V souladu s ustanovenim § 54 odst. 2 zákona Č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a
jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s ustanovením § 2 vyhlášky Č. 62/2001 Sb,. o hospodaření organizačních složek státu a
státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, a dále v souladu s
ustanovením § 111 odst. 1 zákona Č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách
jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, vydává
Ministerstvo zdravotnictví úplné znění zřizovací listiny Fakultní nemocnice Olomouc.
Fakultní nemocnice Olomouc (dále jen "organizace") je státní příspěvková organizace, jejímž
zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR. Organizace je samostatným právním
subjektem.

I.
Označení zřizovatele
Název:
Sídlo:

IČ:

Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví
Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2
00024341

II.
Označení organizace
Název:
Sídlo:

IČ:

Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
00098892

Ministerstvo zdrovotnictví
Polockého náměstí 4. 128 O1 Praho 2
tel./fox: +420 224 971 111. e-moil: mzcr@mzcr.cz. www .mzcr.Cz

III.
Doba vzníku a určení doby, na kterou je organízace zřízena

Organizace byla zřízena rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25. listopadu 1990 č.j.
OP 054 - 25.11.90. Organizace je zřízena na dobu neurčitou.
-

IV.
Stanovení účelu, pro který byla organízace zřízena, a tomu odpovídajícího předmětu
čínností organízace

Organizace je zřízena za účelem poskytování zdravotních služeb, tj. poskytuje:
A. zdravotní péči ve formě:
a) lůžková péče
akutní lůžková péče intenzivní
akutní lůžková péče standardní
b) ambulantní péče
primární ambulantní péče
specializovaná ambulantní péče
c) jednodenní péče
ve vymezených medicínských oborech uvedených ve statutu;
B. druhy zdravotní péče podle účelu:
preventivní péče
diagnostická péče
dispenzární péče
léčebná péče
posudková péče
léčebně rehabilitační péče
ošetřovatelská péče
paliativní péče
lékárenská péče a klinickofarmaceutická péče.
C.

zdravotnickou dopravní službu
D. přepravu pacientů neodkladné péče
E. zdravotní služby v rozsahu činnosti odběrových zařízení nebo tkáňových zařízení
F. zdravotní služby v rozsahu činnosti zařízení transfuzní služby nebo krevní banky.

Organizace poskytuje specializovanou a vysoce specializovanou péči. Systematicky rozvíjí
zdravotní služby a zdravotní péči v souladu se současnými' dostupnými poznatky lékařské
vědy za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy.
K dalším činnostem organizace patří:
sociální služby podle ust. § 52 odst. 1 a 2 zákona Č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách;
rozvíjení vědy a výzkumu - provádí základní a aplikovaný výzkum, zavádění a
ověřování nových metod, šíření jejich výsledků prostřednictvím výuky a

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého náměstí 4, 128 Ol Praha 2
tel./fax: +420 224 971 III. e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz

publikováním. Provádí klinické hodnocení léčiv a ověřování prostředků
zdravotnické techniky. Zisk z vědecké a výzkumné činnosti bude zpětně
investován do provádění výzkumu a vývoje, včetně šíření jejich výsledků;
v souladu s ustanovením zákona Č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném
systému, ve znění pozdějších předpisů, se 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,
ve znění pozdějších předpisů, plní úkoly spojené s přípravou na řešení a
řešením mimořádných událostí a krizových situací, včetně úkolů spojených
s obranou státu;
podílí se na odborné praxi žáků středních zdravotních škol, vyšších odborných
škol a vysokých škol;
zajišťování specializačního vzdělávání pro lékaře, zubní lékaře a farmaceuty a
vzdělávání v programech určených pro nelékařské zdravotnické pracovníky;
zajišťuje činnost ekonomickou, provozní, technickou, investiční, administrativní
a činnosti obslužných provozů v rozsahu potřebném pro naplnění účelu svého
zřízení.
Ministerstvo zdravotnictví ČR poverUje státní příspěvkovou organizaci Fakultní nemOCniCI
Olomouc, IČ: 00098892 k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v souladu
s Rozhodnutím Evropské komise ze dne 20. 1 2. 2011 o použití Č. 106 odst. 2 Smlouvy o
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné
služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského
zájmu (Příloha Č. 4 zřizovací listiny - Pověřovací akt).

V.
Určení majetku, s nímž je organízace příslušná hospodařít

Organizace je účetní jednotkou. V souladu s příslušnými právními předpisy hospodaří
s majetkem státu, který potřebuje k výkonu stanoveného předmětu činnosti a který tvoří věci
movité a nemovité, práva, pohledávky a závazky. Celkový stav aktiv a pasiv dle rozvahy ke
dni 3 1 . 12. 20 1 1 činí 4 444 048 651 ,-- Kč (Příloha Č. 2).
Podrobný soupis majetku provede státní příspěvková organizace nejpozději do
bude tvořit Přílohu Č. 3 této zřizovací listiny.

30. 6. 20 1 2

a

VI.
Funkční označení vedoucího organizace

Vedoucím organizace je její ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví. Ředitel
ustanovuje a odvolává svého zástupce.

VII.
Statut a organízační uspořádání

Bližší vymezení úkolů organizace určuje její statut, který včetně změn a dodatků schvaluje
zřizovatel. Na jeho podkladě vydává ředitel organizace organizační řád.

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého náméstí 4, 128 O 1 Praha 2
teL/fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www .mzcr.cz

VIII.
Jiná činnost

V souladu s ustanovenim § 63 zákona Č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejicích zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, vykonává
organizace jinou činnost, jejíž předmět a rozsah je uveden v Příloze Č. 1, která je nedílnou
součástí zřizovací listiny.

IX.
Schvalování právních jednání zřizovatelem

Ministerstvo zdravotnictví si podle ustanovení § 12 odst. 6, ustanovení § 22 odst. 7,
ustanovení § 27 odst. 5, ustanovení § 27a odst. 2, ustanovení § 36 zákona Č. 219/2000 Sb., o
majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění (dále jen
ZMS), vyhrazuje právo schvalování následujících právních jednání:
1.

schvalování smluv o úplatném převodu hmotné nemovité věci nebo práva stavby do
vlastnictví České republiky uzavíraných organizací, jestliže kupní cena přesáhne
300.000,-- Kč;

2.

schvalování smluv o převodu hmotné movité věci, u které převod nepodléhá schválení
podle ustanovení § 22 odst. 5 ZMS, a nejde přitom o postup podle ustanovení § 15
odst. 2 ZMS, uzavíraných organizací, jestliže pořizovací cena přesáhne 300.000,-- Kč
a zároveň doba používání (stáří) věci, jejíž převod podléhá schválení, nepřevyšuje
minimální dobu odepisování pro danou odpisovou skupinu, viz tabulka § 30 zákona
Č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů;

3.

souhlas organizace s přenecháním věci nájemcem do podnájmu na dobu delší než 7
kalendářních dnů vyžaduje schválení zřizovatelem; to platí obdobně v případě,
sjednává-li organizace s vypůjčitelem možnost přenechat věc za úplatu k užívání
jinému a také v případě pachtu;

4.

schvalování právních jednání podle ustanovení § 34 a § 35 odst. 1 ZMS (prominutí
dluhu a upuštění od vymáhání pohledávky), pokud jmenovitá hodnota jednotlivé
pohledávky (dluhu) včetně příslušenství přesahuje 500.000,-- Kč; schválením není
dotčen postup podle ustanovení § 34 odst. 3 ZMS.

Minislerslvo zdravotniclví
Palackého náměstí 4, 128 Ol Praha 2
leL/fax: +420224 971 III, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.Cz

X.
Závěrečná ustanovení
1.

Tato zřizovací listina nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu ministrem zdravotnictví.
Dodatky ke zřizovací listině se číslují pořadovými čísly a jsou její nedílnou součástí.
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MUDr. Svatopluk Němeček, MBA
ministr zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého náměstí 4. 128 Ol Praha 2
tel./fax: +420 224 971 III, e-mail: mzcr@mzcr.cz. WWW.mzcr.cz

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVí
CESKE REPUBLIKY

V Praze dne 29. května 2012
Č. j.: 17266-Va/2012

PŘilOHA č. oj KE ZŘIZOVAcí LISTINĚ
státní příspěvkové organizace
Fakultní nemocnice Olomouc

JINÁ ČiNNOST
Fakultní nemocnice Olomouc (dále jen organizace) je oprávněna vykonávat na základě
vydaného živnostenského oprávnění podle ustanovení § 10 zákona Č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, nebo na základě oprávnění
udělených

podle

zvláštních

předpisů

a

v souladu

s ustanovením

§

63

zákona

Č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změnách některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, následující jinou činnost:

e

čištění a praní textilu a oděvů

e

silniční a motorová doprava
nákladní

vnitrostátní

provozovaná

vozidly

o

největšl

povolené

hmotnosti

do 3,5 t včetně
nákladní mezinárodnf

provozovaná

vozidly o největšf povolené hmotnosti

do 3.5 t včetně
e

nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

e

velkoobchod a maloobchod

o

ubytovací služby

o

realitní činnost, správa a údržba nemovitosti

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nóměstí 4, 128 Ol Praha 2
tel./fax: +420224 972 532/+420224916026, e-mail: hpr@mzcr.cz, WWW.mzcr.cz

o

podnikáni v oblasti nakládáni s nebezpečnými odpady

o

výroba,

instalace,

opravy

elektrických

strojů

a

přístrojů,

elektrických

a

telekomunikačnlch zařízeni
e

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízeni

e

sterilizace nástrojů, zdravotnických pomůcek, zdravotnického materiálu a prádla pro
cizl subjekty

o

výroba a prodej transfuznlch přlpravků pro cizl subjekty.

Jiná činnost musí být sledována odděleně od hlavni činnosti, hospodářským výsledkem této
činnosti nesmí být ztráta a náklady na jinou činnost vynaložené musl být v plné výši pokryty
výnosy z této činnosti.

K vykonávání jiné činnosti může být využit pouze majetek ve vlastnictví státu, s nímž je daná

organizace příslušná hospodařit, a který s,louží k naplnění účelu jejího zřízení.

tf;-L

Leoš

Heger

ministr zdravotnictví

Minislerslvo zdravolniclví
Palackého náměslí 4, 12801 Praho 2
lel./fax: +420224 972 532, e-mail: hpr@mzcr.cz, www.mzcr.cz

Příloha Č. 2
Fakultn! nemocnice Olomouc

Stav vybraných položek rozvahy k 31.12.2011 (v Kč)

AKTIVA CELKEM

4 444 048 651

Stálá aktiva

3694 210228

Dlouhodobý nehmotný majetek

25 521703

Software

24 958 243

Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky

3668 688 525
215 661 866

Stavby

2 289 216 084

SMV

1 054 487 847

Dlouhodobý finančnl majetek

Oběžná aktiva
Zásoby

O
749 838423
70 159 562

Krátkodobé pohledávky

498 413462

Krátkodobý finančnl majetek

181 265 400

Dohadné účty aktiv

30 956 634

PASIVA CELKEM

4 444 048651

Vlastní kapitál

3748 526 023

Fondy útetnl jednotky

178843825

Výsledek hospodařeni

-123371 211

Cizí zdroje
Rezervy

695 522 628
O

Krátkodobé závazky

695 522 628

Dohadné účty pasiv

129 993965
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MINISTERSTVO ZORAVOTNICTVí
CESKE REPUBLIKY
ústřední orgán státní správy podle ustanovení § 1 zákona Č. 2/1 969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústrednich orgánů
státní správy České republiky,
organizační složka státu podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona Č. 21 9/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích.

Příloha

Č. 4

ke zřizovací listině
státní příspěvkové organizace

Fakultní nemocnice Olomouc

Pověřovací akt
dle Rozhodnutí Komise

(2012/21/EU)

o použití čl.

106

odst.

2

Smlouvy o fungování

EU

na státní podporu ve formě vyrovnávaci platby za závazek veřejné služby udělené
určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu
uveřejněného v Úřednim věstníku EU dne 11. 1. 2012

1.
Státni přispěvková organizace Fakultní nemocnice Olomouc, IČ: 00098892 se sidlem I. P.
Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc poskytuje zdravotni služby v rozsahu uvedeném touto
zřizovací listinou.
2.
Ministerstvo zdravotnictvi ČR poveruJe státni příspěvkovou organizaci Fakultní nemOCniCI
Olomouc, IČ: 00098892 k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v souladu
s Rozhodnutím Evropské komise ze dne 20. 12. 2011 o použití Č. 106 odst. 2 Smlouvy o
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné
služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského
zájmu, a to v rozsahu uvedeném v odst. 1 po dobu 10-ti let (slovy: deseti) od podpisu tohoto
. Opatření.
3.
Pravidla pro poskytování vyrovnávacích plateb za závazek veřejné služby se stanoví takto:
Před vlastním výpočtem výše dovolené podpory musí být oddělen případný komerční
podíl na investici. V připadě čistého komerčniho účelu investice nárok na podporu
nenáleží, investice musí být kryta výhradně vlastními zdroji - odpisy a ziskem po zdanění.
Poté je vypočtena ex-ante dovolená výše podpory podle vzorce:
VPma,

=

IN - OD - OP - VI

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého náměstí 4. 128 Ol Praho 2
tel./fax: +420 224 971 111. e·mail: mzcr@mzcr.cz. www.mzcr.cz
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IN
je aktuální cena obvyklá věci zařízení, přístroje, stavby na trhu (dle zřizovatelem
schváleného plánu investic). Jedná se o všechny investice příspěvkové organizace bez
komerčních.
OD

je poměrná část odpisů plánovaných za daný rok z majetku používaného k plnění
závazku služby veřejného zájmu. Jedná se o celkové roční odpisy příspěvkové
organizace bez odpisů z komerčních investic, které se dotýkají majetku vlastní investice.
OP

je ostatní veřejná podpora plánovaná v aktuálním roce (státní rozpočet, evropské fondy)
za příspěvkovou organizaci jako celek a to pouze v rozsahu plánovaných vyrovnávacích
plateb na úhradu investičních nákladů bez podpory na investiční náklady pro komerční
účely.

VI
jsou disponibilní složky vlastního kapitálu a to v rozsahu, ve kterém jsou v daném roce
určeny ke krytí nákladů spojených s investicemi, mimo komerčních investic. Především se
jedná o finanční zdroje rezervního fondu příspěvkové organizace.
4.
Fakultní nemocnice Olomouc je povinna vést oddělenou evidenci výnosů a nákladů
souvisejících s plněním závazku poskytovat veřejnou službu, přičemž celková výše výnosů a
nákladů z oddělené evidence musí odpovídat, po zvýšení o ostatní náklady a výnosy,
nákladům a výnosům vykazovaným v rámci roční účetní závěrky. V případě, kdy by v rámci
prováděné kontroly Ministerstvo zdravotnictví zjistilo, že byla poskytnuta nadměrná
vyrovnávací platba, vyzve Fakultní nemocnici Olomouc k vrácení této nadměrné vyrovnávací
platby a Fakultní nemocnice Olomouc tak učiní.

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého náměstí 4. 128 O1 Praha 2
teL/fax: +420 224 971 111. e·mail: mzcr@mzcr.cz. www .mzcr.cz
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MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVí
ČESKÉ REPUBLIKY
ústřední orgán státní správy podle ustanovení § 1 zákona Č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů
státní správy České republiky,
organizační složka státu podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona Č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováni
v právních vztazích.
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OPATŘENí
Ministerstva zdravotnictví
o změně zřizovací listiny

státní příspěvkové organizace

Fakultní nemocníce Olomouc
Na základě ustanovení § 54 odst. 2 zákona Č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a
jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a v sDuladu
s ustanovením § 2 odst. 3 vyhlášky Č. 62/2001 Sb. o hospodaření organizačních složek státu
a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, se mění a doplňuje
rozhodnutí ministra zdravotnictví ze dne 25. listopadu 1990 č.j.: OP - 054 - 25.11.1990 ze dne
31. prosince 1999 č.j.: 48193, včetně jeho dodatků, ze dne 10. května 2007 č.j.: MZDR
2942/2007, a znění zřizovací listiny vydané dne 29. května 2012 pod č.j. MZDR 17266-V/2012
v úplném znění, a její změny Č. 1 vydané dne 17. února 2015 pod č.j. MZDR 3292/20152/FIN, ve znění změn provedených Opatřením Ministerstva zdravotnictví čj.: MZDR
34015/2016-2/0PŘ ze dne 31. května 2016, takto:

1.
Doplňuje se text čl. IV. - Stanovení účelu, pro který byla organizace zřízena, a tomu
odpovídajícího předmětu činnosti organizace - následovně; věta ve znění "V souladu
s ustanovením zákona Č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů, plní
úkoly spojené s přípravou na řešení a řešením krizových situací, včetně úkolů spojených
s obranou státu." se doplňuje o text "mimořádných událostí".

2.
Text čl. IX. - Schvalování právních úkonů zřizovatelem - se ruší a nahrazuje se textem ve
znění:

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého náměstí 4, 1 28 Ol Praho 2
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IX.
Schvalování právních jednání zřizovatelem

Ministerstvo zdravotnictví si podle ustanovení § 12 odst. 6, ustanovení § 22 odst. 7,
ustanovení § 27 odst. 5, ustanoveni § 27a odst. 2, ustanovení § 36 zákona Č. 219/2000 Sb., o
majetku České republiky a jejím vystupováni v právních vztazích, v platném znění (dále jen
ZMS), vyhrazuje právo schvalování následujících právních jednání:
1.

schvalování smluv o úplatném převodu hmotné nemovité věci nebo práva stavby do
vlastnictví České republiky uzavíraných organizací, jestliže kupní cena přesáhne
300.000,-- Kč;

2.

schvalování smluv o převodu hmotné movité věci, u které převod nepodléhá schválení
podle ustanovení § 22 odst. 5 ZMS, a nejde přitom o postup podle ustanovení § 15
odst. 2 ZMS, uzavíraných organizací, jestliže pořizovací cena přesáhne 300.000,-- Kč
a zároveň doba používání (stáří) věci, jejíž převod podléhá schválení, nepřevyšuje
minimální dobu odepisování pro danou odpisovou skupinu, viz tabulka § 30 zákona
Č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů;

3.

souhlas organizace s přenecháním věci nájemcem do podnájmu na dobu delší než 7
kalendářních dnů vyžaduje schválení zřizovatelem; to platí obdobně v případě,
sjednává-Ii organizace s vypůjčitelem možnost přenechat věc za úplatu k užívání
jinému a také v případě pachtu;

4.

schvalování právních jednání podle ustanovení § 34 a § 35 odst. 1 ZMS (prominutí
dluhu a upuštění od vymáhání pohledávky), pokud jmenovitá hodnota jednotlivé
pohledávky (dluhu) včetně příslušenství přesahuje 500.000,-- Kč; schválením není
dotčen postup podle ustanovení § 34 odst. 3 ZMS.

3.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají v platnosti beze změny.
4.
Toto Opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu ministrem zdravotnictví a je
dodatkem Č. 3 ke zřizovací listině Fakultní nemocnice Olomouc vydané dne 29. května 2012
pod č j. MZDR 17266 - V/2012, v úplném znění a její změny Č. 1 vydané dne 17. února
2015 pod č.j. MZDR 3292/2015-2/FIN, ve znění změn provedených Opatřením Ministerstva
zdravotnictví čj.: MZDR 34015/2016-2/0PŘ ze dne 31. května 2016, které je dodatkem Č. 2
zřizovací listiny.

MUDr. Svatopluk Němeček, MBA
ministr zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého náměstí 4, 128 Ol Praha 2
tel./fax: +420 224 971 III. e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz
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Vážený pane řediteli,

dovoluji si Vám tímto zaslat upravené znění zřizovací listiny Fakultní nemocnice
Olomouc ve znění změn provedených Opatřením Ministerstva zdravotnictví vydaného
pod čj.: MZDR 47635/2016-1/0PŘ.

S pozdravem

Přílohv: (dvě)
Opatření Ministerstva zdravotnictví

47635/2016-1/0PŘ;

dne 6. září

2016 čj.: MZDR

Zřizovací listina ve znem změn provedených Opatřením Ministerstva
zdravotnictví vydaného pod čj. MZDR 47635/2016-1/0PŘ ze dne 6. září

2016

Vážený pan
doc. MUDr. Roman Havlík, PhD.

ředitel
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc
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