
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

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 vystupování
v právních vztazích.

MZDRX01GE2PO

ZŘIZOVACÍ LISTINA
státní příspěvkové organizace

Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov

vydaná Ministerstvem zdravotnictví 

dne 29. května 2012 pod čj.: 17268-X/2012,

ve znění změn provedených Opatřením Ministerstva zdravotnictví 
vydaného pod čj.: MZDR 48981 /2016-1/OPŘ ze dne 6. září 2016 a

ve znění změn provedených Opatřením Ministerstva zdravotnictví 
vydaného pod čj.: MZDR 23816/2021 -2/OPŘ ze dne ...&... června 2021

V souladu s ustanovením § 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 § 2 odst. 1 a ustanovení § 4 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 Léčebny 
tuberkulózy a respiračních nemocí Janov.

Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov (dále jen „organizace") je státní 
příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR. Organizace je 
samostatným právním subjektem.

I.

Označení zřizovatele

Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví 

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 

00024341

Název:

Sídlo:
IČ:

Ministerstvo zdravotnictví 
Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 

tel./fax.: +420 224 971 III, e-mail: mzcr@mzcr.cz. www.mzcr.cz
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II.
Označení organizace

Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov 

U léčebny 500, Mirošov, PSČ 338 43 

00669784

Název:

Sídlo:
IČ:

III.
Doba vzniku a určení doby, na kterou je organizace 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 organizace zřízena, a tomu odpovídajícího předmětu

činnosti organizace

Organizace poskytuje zdravotní služby, tj.

zdravotní péči:

a) lůžkovou péči
- následnou
- dlouhodobou

b) ambulantní péči 
primární

- specializovanou

Zdravotní péči poskytuje zejména v oboru pneumologie a ftizeologie a vnitřní lékařství.

K dalším činnostem organizace patří:
- poskytuje pobytové sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních 

lůžkové péče dle § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů,
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podílí se na dalším vzdělávání lékařů, nelékařských zdravotnických 
pracovníků a na vzdělávání nemocných,
zajišťuje činnost ekonomickou, provozní, technickou, investiční, administrativní 
a činnosti obslužných provozů v rozsahu potřebném pro naplnění účelu svého 
zřízení.

Ministerstvo zdravotnictví ČR pověřuje státní příspěvkovou organizaci Léčebnu tuberkulózy 
a respiračních nemocí Janov, IČ: 00669784 k poskytování služeb obecného hospodářského 
zájmu v souladu s Rozhodnutím Evropské komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 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 organizace příslušná hospodařit

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 31. 12. 2020 činí 77.494.901, 85 Kč (Příloha č. 2).

Organizace provedla podrobný soupis majetku ke dni 31. 12. 2011 a tvoří Přílohu č. 3 této 
zřizovací listiny.

VI.

Funkční označení vedoucího organizace

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

Vil.

Statut a organizační uspořádání

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

V souladu s ustanovením § 63 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
změně některých souvisejících 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.

a o

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:

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

1.

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;

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;

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.

2.

3.

4.
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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.

$o.Praha června 2021

. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA 
inistr zdravotnictví
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MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

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 vystupování
v právních vztazích.

Příloha č. 1

ke zřizovací listině 

státní příspěvkové organizace

Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov

Jiná činnost

Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov (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:

hostinská činnost,
praní prádla, žehlení a drobné opravy.

Jiná činnost musí být sledována odděleně od hlavní činnosti, hospodářským výsledkem této 
činnosti nesmí být ztráta a náklady na jinou činnost vynaložené musí 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 slouží k naplnění účelu jejího zřízení.

Ministerstvo zdravotnictví 
Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 

tel./fax.: +420 224 971 III, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz
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MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

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 vystupování
v právních vztazích.

Příloha č. 2

ke zřizovací listině 
státní příspěvkové organizace

Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov

Stav vybraných položek rozvahy k 31.12. 2020 (V Kč, netto)

AKTIVA CELKEM 77.494.901,85

STÁLÁ AKTIVAA. 56.113.956,13
I. Dlouhodobý nehmotný majetek 311.686,00

SoftwareI.2. 311.686,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek 55.802.270,13

11.1. Pozemky 1.016.618,00
II.3. Stavby 45.596.559,52
II.4. Sam, hm. mov. věcí a soubory HMV 9.189.092,61

III. Dlouhodobý finanční majetek 0,00

OBĚŽNÁ AKTIVAB. 21.380.945,72
I. Zásoby 1.065.308,75
II. Krátkodobé pohledávky 6.694.799,89

II.3. Dohadné účty aktiv 0,00
III. Krátkodobý finanční majetek 13.620.837,08

PASIVA CELKEM 77.494.901,85

VLASTNÍ KAPITÁLC. 67.641.813,40
II. Fondy účetní jednotky 9.426.378,73
III. Výsledek hospodaření 1.630.364,88

CIZÍ ZDROJED. 9.853.088,45
I. Rezervy 0,00
III. Krátkodobé závazky 9.853.088,45
III.37. Dohadné účty pasiv 800.000,00

Ministerstvo zdravotnictví 
Palackého náměstí 375/4, I28 Ol Praha 2 

tel./fax.: +420 224 971 III, e-mail: mzcr@mzcr.cz. www.mzcr.cz
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MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

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 vystupování
v právních vztazích.

Příloha č. 3

ke zřizovací listině 

státní příspěvkové organizace

Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov

Soupis majetku

Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí (dále „organizace11) provedla podrobný soupis 
majetku dle §4 vyhlášky č. 62/2001, o hospodaření organizačních složek státu a státních 
organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, ke dni 31. 12. 2011. Z důvodu 
rozsahu je Příloha č. 3 ke zřizovací listině umístěna v sekretariátu ředitele organizace 
ve složce s názvem „Základní dokumenty LTRN Janov11.

Ministerstvo zdravotnictví 
Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 
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MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

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 vystupování
v právních vztazích.

Příloha č. 4

ke zřizovací listině 
státní příspěvkové organizace

Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov

Pověřovací akt

dle Rozhodnutí Komise (2012/21/EU) o použití či. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování EU 
na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené 

určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu 
uveřejněného v Úředním věstníku EU dne 11.1. 2012

1.
Státní příspěvková organizace Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov, 
IČ: 00669784 se sídlem U léčebny 500, Mirošov, PSČ 338 43 poskytuje zdravotní služby 
v rozsahu uvedeném touto zřizovací listinou.

2.
Ministerstvo zdravotnictví ČR pověřuje státní příspěvkovou organizaci Léčebnu tuberkulózy 
a respiračních nemocí Janov, IČ: 00669784 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 případě čistého komerčního 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:

VPmax = IN - OD - OP - VI

kde

Ministerstvo zdravotnictví 
Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 
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VP max
je nejvyšší možná dovolená veřejná podpora na úhradu nákladů spojených s investicemi 
v daném roce.

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.
Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov 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 Léčebnu tuberkulózy a respiračních nemocí 
Janov k vrácení této nadměrné vyrovnávací platby a Léčebna tuberkulózy a respiračních 
nemocí Janov tak učiní.
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Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Sděluji, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 139747511-25785-
210701110457, skládající se z 5 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:
bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:
Ministerstvo zdravotnictví

Datum vyhotovení doložky:
1.7.2021

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Eva Sadílková

139747511-25785-210701110457

Poznámka:
Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.
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