
 

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI 
ČESKÉ REPUBLIKY 

 
      

                                                                                             Praha 18. srpna 2021     
                 Č. j.: MSP-11/2021-OMI-ZDRA/34 
                 Počet listů: 2 
                 Přílohy: 1/11 
 
 
 

 
 
Ministerstvo spravedlnosti, jako správní orgán příslušný podle § 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 (dále jen „zákon o zdravotních 
službách“), rozhodlo podle § 21 téhož zákona na základě žádosti o změnu oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb, doručené Ministerstvu spravedlnosti pod č. j. VS-10979-
13/ČJ-2021-800080, dne 30. 6. 2021, následovně: 
 
Rozhodnutí správního orgánu ze dne 27. 3. 2013, č. j.: 15/2012-OKN-OM/36, ve znění 
pozdějších rozhodnutí, kterým bylo Vězeňské službě České republiky, se sídlem Soudní 
1672/1a, 140 67 Praha 4, identifikační číslo 00212423 (dále jen „účastník řízení“), uděleno 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb, se 
 

 
m ě n í  t a k t o :  

 
s účinností od právní moci tohoto rozhodnutí se  

 
- rozšiřuje oprávnění účastníka řízení k poskytování zdravotních služeb v oboru 

chirurgie v ambulantní formě, na adrese Vazební věznice České Budějovice, 
Goethova1/1929, České Budějovice. 
 

 
Údaje po provedených změnách na základě podaných žádostí jsou uvedeny v příloze tohoto 
rozhodnutí, které tvoří nedílnou součást výroku rozhodnutí. 

 
O d ů v o d n ě n í: 

 
Rozhodnutím správního orgánu ze dne 27. 3. 2013, č. j.: 15/2012-OKN-OM/36, ve znění 
pozdějších rozhodnutí, bylo účastníkovi řízení uděleno oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb v rozsahu uvedeném v příloze citovaného rozhodnutí. 
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Správní orgán obdržel podle § 18 a § 21 zákona o zdravotních službách výše konkretizovanou 
žádost účastníka řízení o provedení změny v rozsahu oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb. Na základě podané žádosti a provedeného šetření na místě, kde budou zdravotní 
služby poskytovány (viz protokol o místním šetření ze dne 16. 8. 2021, č. j.: MSP-11/2021-
OMI-ZDRA/30) rozhodl správní orgán tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto 
rozhodnutí. 
 
  

P o u č e n í : 
 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad podle § 152 ve spojení s § 83 zákona č. 500/2004 
Sb., správního řádu,  ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení, 
k ministru spravedlnosti prostřednictvím zdejšího správního orgánu. 
 
Nedílnou součástí rozhodnutí je: Příloha Rozhodnutí č. j.: MSP-11/2021-OMI-ZDRA/34 

 
 
 
                                      

JUDr. Jaroslav Gruber 
ředitel odboru milostí a inspekce 

 
 

 
    
 
 
                                                    
Rozdělovník: 
 
genpor. PhDr. Petr Dohnal 
vrchní státní rada 
generální ředitel Vězeňské služby ČR 
Generální ředitelství Vězeňské služby ČR 
Soudní 1672/1a 
140 67 Praha 
 
MUDr. Jaroslav Žižka 
ředitel odboru zdravotnické služby 
Generální ředitelství Vězeňské služby ČR 
P. O. Box 3 
140 67 Praha 4 
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Příloha Rozhodnutí č. j.: MSP-11/2021-OMI-ZDRA/34 
 

ODBORNÍ ZÁSTUPCI 
podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 

(zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů 
 

 
Odborný zástupce pro obor lékař: 
 
jméno a příjmení: 
datum narození: 
trvale bytem:  
 
Odborný zástupce pro obor zubní lékař: 
 
jméno a příjmení: 
datum narození: 
trvale bytem:   
 
Odborný zástupce pro obory vzdělávání zdravotnických pracovníků nelékařských 
povolání: 
 
jméno a příjmení: 
datum narození: 
trvale bytem:  
 
 

MÍSTA POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB 
podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 

(zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů 
 

 
Organizační jednotky Vězeňské služby ČR: 
 
1. Věznice Bělušice, Bělušice 66, 435 26 Bečov u Mostu  

 

Obor zdravotní péče:  
- všeobecné praktické lékařství, zubní lékařství, psychiatrie, adiktologie (pozastaveno), 

chirurgie  
Forma zdravotní péče:  
- ambulantní péče  

 
Poskytovaná zdravotní služba: 

- zdravotnická dopravní služba 
 

2. Vazební věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Brno, Jihlavská (P. O. Box 
99) 12, 625 99 Brno 

 

Obor zdravotní péče: 
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- všeobecné praktické lékařství, psychiatrie, vnitřní lékařství, kardiologie, urologie, 
infekční lékařství, gastroenterologie, dermatovenerologie, otorinolaryngologie, 
oftalmologie, neurologie, chirurgie, gynekologie a porodnictví, zubní lékařství, 
klinický psycholog, nutriční terapeut, fyzioterapeut, radiologie a zobrazovací metody, 
pneumologie a ftizeologie, adiktologie  

Forma zdravotní péče:  

- ambulantní péče 
 

Obor zdravotní péče: 
- infekční lékařství, vnitřní lékařství, psychiatrie 

Forma zdravotní péče: 
- akutní lůžková péče standardní 

 

Obor zdravotní péče: 
- pneumologie a ftizeologie, následná lůžková péče vyjma péče v oboru návykových 

nemocí, pneumologie a ftizeologie, psychiatrie, sexuologie, rehabilitační a fyzikální 
medicíny, lázeňské léčebně rehabilitační péče a následné intenzivní péče 

Forma zdravotní péče: 
- následná lůžková péče 

 
      Poskytovaná zdravotní služba: 

- zdravotnická dopravní služba 
 

3. Věznice Břeclav, Za Bankou 3087, 690 02 Břeclav; objekt Poštorná, Hraniční 1303/223, 
691 41 Břeclav – Poštorná 
 

Obor zdravotní péče:   

- všeobecné praktické lékařství, dermatovenerologie, vnitřní lékařství, zubní lékařství, 
psychiatrie 

Forma zdravotní péče:  

- ambulantní péče 
      
      Poskytovaná zdravotní služba: 

- zdravotnická dopravní služba 
 
Obor zdravotní péče: 
- objekt Poštorná, Hraniční 1303/223, 691 41 Břeclav – Poštorná : všeobecné praktické 

lékařství, interní lékařství, dermatovenerologie, psychiatrie 
        Forma zdravotní péče: 

- ambulantní péče  

 
4. Vazební věznice České Budějovice, Goethova 1929, 371 56 České Budějovice 

 

Obor zdravotní péče:  

- všeobecné praktické lékařství, pneumologie a ftizeologie, radiologie a zobrazovací 
metody, zubní lékařství, chirurgie 

Forma zdravotní péče:  
- ambulantní péče 

 

Poskytovaná zdravotní služba: 
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- zdravotnická dopravní služba 
 

5. Věznice Heřmanice, Orlovská 670, 713 02 Ostrava  
 
Obor zdravotní péče:  
- všeobecné praktické lékařství, vnitřní lékařství, zubní lékařství, neurologie, 

psychiatrie, adiktologie 
Forma zdravotní péče:  
- ambulantní péče 

 
Obor zdravotní péče: 
  -  psychiatrie 
Forma zdravotní péče:  

  - ambulantní péče stacionární – ochranné léčení protialkoholní 
  - ambulantní péče stacionární – ochranné léčení patologické hráčství 

 
Poskytovaná zdravotní služba: 

- zdravotnická dopravní služba 
 

6. Věznice Horní Slavkov, Hasičská 785, 357 31 Horní Slavkov 
 

Obor zdravotní péče:  
- všeobecné praktické lékařství, zubní lékařství, psychiatrie   

Forma zdravotní péče:  
- ambulantní péče  

 
Poskytovaná zdravotní služba: 

- zdravotnická dopravní služba 
       
7. Vazební věznice Hradec Králové, Hradební 860, 500 01 Hradec Králové 

 

Obor zdravotní péče:  
- všeobecné praktické lékařství, zubní lékařství, radiologie a zobrazovací metody, 

nutriční terapeut  
Forma zdravotní péče:  
- ambulantní péče 

 
Poskytovaná zdravotní služba: 

- zdravotnická dopravní služba 
 
8. Věznice Jiřice, Ruská cesta 404, 289 22 Jiřice 

 

Obor zdravotní péče:  
- všeobecné praktické lékařství, radiologie a zobrazovací metody, zubní lékařství 

(pozastaveno) 
Forma zdravotní péče:  
- ambulantní péče 

 
Poskytovaná zdravotní služba: 

- zdravotnická dopravní služba 
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9. Věznice Karviná, Fryštátská 178, 733 01 Karviná – Fryštát 
 

Obor zdravotní péče:  
- všeobecné praktické lékařství, neurologie, psychiatrie, zubní lékařství, diabetologie 

Forma zdravotní péče:  
- ambulantní péče 

 
Poskytovaná zdravotní služba: 

- zdravotnická dopravní služba 
 

10. Věznice Kuřim, Blanenská 1191, 664 34 Kuřim  
 

Obor zdravotní péče:  
- všeobecné praktické lékařství, psychiatrie, dermatovenerologie, otorinolaryngologie, 

zubní lékařství, adiktologie (pozastaveno) 
Forma zdravotní péče:  
- ambulantní péče 

 
Obor zdravotní péče: 
  -  sexuologie 
Forma zdravotní péče:  

  - ambulantní péče stacionární – ochranné léčení sexuologické 
  

Poskytovaná zdravotní služba: 

- zdravotnická dopravní služba 
  
11. Věznice Kynšperk n. Ohří, Zlatá 52, 357 51 Kynšperk n. Ohří 

 

Obor zdravotní péče:  
- všeobecné praktické lékařství, zubní lékařství, psychiatrie, vnitřní lékařství, 

adiktologie   
Forma zdravotní péče:  
- ambulantní péče 

 
Poskytovaná zdravotní služba: 

- zdravotnická dopravní služba 
 
12. Vazební věznice Liberec, Pelhřimovská 347, 460 62 Liberec 2 

 

Obor zdravotní péče:  
- všeobecné praktické lékařství, zubní lékařství, radiologie a zobrazovací metody 

Forma zdravotní péče:  

- ambulantní péče 
 

Poskytovaná zdravotní služba: 

- zdravotnická dopravní služba 
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13. Vazební věznice Litoměřice, Veitova 1, 412 81 Litoměřice 
 

Obor zdravotní péče:  
- všeobecné praktické lékařství, pneumologie a ftizeologie, zubní lékařství, radiologie   

a zobrazovací metody , adiktologie 
Forma zdravotní péče:  
- ambulantní péče 

 
Poskytovaná zdravotní služba: 

- zdravotnická dopravní služba 
 

14. Věznice Mírov, Mírov (P. O. Box 1) 25, 789 53 Mírov 
 

Obor zdravotní péče:  
- všeobecné praktické lékařství, psychiatrie, vnitřní lékařství, kardiologie, pneumologie 

a ftizeologie, dermatovenerologie, otorinolaryngologie, oftalmologie, neurologie, 
ortopedie, radiologie a zobrazovací metody, zubní lékařství 

Forma zdravotní péče:  
- ambulantní péče 

 
Poskytovaná zdravotní služba: 

- zdravotnická dopravní služba 
 

15. Věznice Nové Sedlo, Nové Sedlo (P. O. Box 64) 2, 438 01 Nové Sedlo (okr. Žatec); 
objekt Drahonice 41, 441 01 Podbořany 
 

Obor zdravotní péče:  
- všeobecné praktické lékařství, zubní lékařství (pozastaveno)   

Forma zdravotní péče:  
- ambulantní péče 

 
Poskytovaná zdravotní služba: 

- zdravotnická dopravní služba 
       
      Obor zdravotní péče: 

- objekt Drahonice 41, 441 01 Podbořany: všeobecné praktické lékařství 
      Forma zdravotní péče: 

- ambulantní péče  

 

Poskytovaná zdravotní služba: 

- objekt Drahonice 41, 441 01 Podbořany: zdravotnická dopravní služba 
 

16. Věznice Odolov, Odolov 41, 542 34 Malé Svatoňovice 
 

Obor zdravotní péče:   
- všeobecné praktické lékařství, zubní lékařství   

       Forma zdravotní péče:  
- ambulantní péče 
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17. Vazební věznice Olomouc, Švermova 1161, 771 57 Olomouc 
 

Obor zdravotní péče:  
- všeobecné praktické lékařství, vnitřní lékařství, dermatovenerologie, radiologie  

a zobrazovací metody, zubní lékařství   
Forma zdravotní péče:  
- ambulantní péče  

 

Poskytovaná zdravotní služba: 

- zdravotnická dopravní služba 
 

18. Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Opava, objekt Krnovská 2771; 
objekt Olomoucká 27, 746 49 Opava 
 

Obor zdravotní péče:  
- objekt Olomoucká 27: všeobecné praktické lékařství, psychiatrie, gynekologie                   

a porodnictví, zubní lékařství, adiktologie 
- objekt Krnovská 2771: všeobecné praktické lékařství, psychiatrie 

Forma zdravotní péče:  
- ambulantní péče 

 
       Obor zdravotní péče: 

- objekt Olomoucká 27: psychiatrie  
       Forma zdravotní péče: 

- ambulantní péče stacionární - ochranné léčení protitoxikomanické 
- ambulantní péče stacionární - ochranné léčení protialkoholní 
- ambulantní péče stacionární - ochranné léčení – patologické hráčství 

 
Poskytovaná zdravotní služba: 

- objekt Krnovská 2771: zdravotnická dopravní služba 
 

19. Věznice Oráčov, Oráčov 159, 270 32 Oráčov 
 

Obor zdravotní péče:  
- všeobecné praktické lékařství, psychiatrie, zubní lékařství 

Forma zdravotní péče:  
- ambulantní péče 

 
Poskytovaná zdravotní služba: 

- zdravotnická dopravní služba 
  
20. Vazební věznice Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 34a, 701 28 Ostrava 1 

 

Obor zdravotní péče:  
- všeobecné praktické lékařství, chirurgie, psychiatrie, pneumologie  

a ftizeologie, gynekologie a porodnictví, radiologie a zobrazovací metody, zubní 
lékařství  

      Forma zdravotní péče:  

Sem zadejte text



- ambulantní péče 
        

Poskytovaná zdravotní služba: 

- zdravotnická dopravní služba 
 
21. Věznice Ostrov, Vykmanov (p. p. 100) 22, 363 50 Ostrov 

 

Obor zdravotní péče:  
- všeobecné praktické lékařství, dermatovenerologie, pneumologie a ftizeologie, zubní 

lékařství, psychiatrie, ortopedie 
Forma zdravotní péče:  
- ambulantní péče 

 
Poskytovaná zdravotní služba: 

- zdravotnická dopravní služba 
 
22. Věznice Pardubice, Husova 194, 530 44 Pardubice 

 

Obor zdravotní péče:  
- všeobecné praktické lékařství, zubní lékařství, psychiatrie, adiktologie 

Forma zdravotní péče:  
- ambulantní péče 

 
Poskytovaná zdravotní služba: 

- zdravotnická dopravní služba 
 
23. Věznice Plzeň, Klatovská 652, 306 35 Plzeň 

 

Obor zdravotní péče:  
- všeobecné praktické lékařství, vnitřní lékařství, psychiatrie, dermatovenerologie, 

oftalmologie, pneumologie a ftizeologie, radiologie a zobrazovací metody, zubní 
lékařství, nutriční terapeut, diabetologie   

Forma zdravotní péče:  
- ambulantní péče  

 
Poskytovaná zdravotní služba: 

- zdravotnická dopravní služba 
 
24. Vazební věznice Praha Pankrác, objekt Soudní 988; objekt Na Květnici 1657/16, 140 

57 Praha 4 
 

        Obor zdravotní péče: 
- objekt Soudní 988: všeobecné praktické lékařství, psychiatrie, vnitřní lékařství, 

gastroenterologie, dermatovenerologie, chirurgie, ortopedie, gynekologie  
a porodnictví, diabetologie, radiologie a zobrazovací metody, zubní lékařství, nutriční 
terapeut, fyzioterapeut, neurologie, oftalmologie, urologie, otorinolaryngologie, 
adiktologie, endokrinologie, pneumologie a ftizeologie, kardiologie 

- objekt Na Květnici 1657/16: všeobecné praktické lékařství, fyzioterapeut         
 Forma zdravotní péče: 
- ambulantní péče 
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 Obor zdravotní péče: 
- objekt Soudní 988: chirurgie, hrudní chirurgie, ortopedie, vnitřní lékařství, 

otorinolaryngologie, gynekologie a porodnictví (pozastaveno) 
        Forma zdravotní péče: 

- akutní lůžková péče standardní  
        

Obor zdravotní péče: 
- objekt Soudní 988: následná lůžková péče vyjma péče v oboru návykových nemocí, 

pneumologie a ftizeologie, psychiatrie, sexuologie, rehabilitační a fyzikální medicíny, 
lázeňské léčebně rehabilitační péče a následné intenzivní péče 

        Forma zdravotní péče: 
- následná lůžková péče  

 

Poskytovaná zdravotní služba: 

- objekt Soudní 988: zdravotnická dopravní služba 
 

25. Vazební věznice Praha Ruzyně, objekt Staré náměstí 3, 161 02 Praha 6; objekt Velké 
Přílepy č. p. 274, 252 64 Velké Přílepy 
 

Obor zdravotní péče:  
- objekt Staré nám. 3: všeobecné praktické lékařství, psychiatrie, dermatovenerologie, 

zubní lékařství, gynekologie a porodnictví, adiktologie, diabetologie, vnitřní lékařství 
Forma zdravotní péče:  
- ambulantní péče 

 
Poskytovaná zdravotní služba: 

- zdravotnická dopravní služba 
 
      Obor zdravotní péče: 

- objekt Velké Přílepy č.p. 274: všeobecné praktické lékařství, psychiatrie 
      Forma zdravotní péče: 

- ambulantní péče 
  
26. Věznice Příbram, objekt Dubenec 100, 261 15 Příbram I.; objekt Jáchymovská 121, 

261 01 Příbram 
 

Obor zdravotní péče:  
- objekt Dubenec: všeobecné praktické lékařství, pneumologie a ftizeologie, zubní 

lékařství 
-  objekt Jáchymovská:  všeobecné praktické lékařství   
Forma zdravotní péče:  
- ambulantní péče 

 
      Poskytovaná zdravotní služba: 

- objekt Dubenec: zdravotnická dopravní služba 
 
27. Věznice Rapotice, Lesní Jakubov 44, 675 71 Náměšť nad Oslavou 
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Obor zdravotní péče:   
- všeobecné praktické lékařství  

Forma zdravotní péče:  
- ambulantní péče 

 
Poskytovaná zdravotní služba: 

- zdravotnická dopravní služba 
 
28. Věznice Rýnovice, Belgická 11, 438 01 Rýnovice 

 

Obor zdravotní péče:  
- všeobecné praktické lékařství, neurologie, psychiatrie, dermatovenerologie, zubní 

lékařství, adiktologie 
      Forma zdravotní péče:  

- ambulantní péče 
     

     Obor zdravotní péče: 
- psychiatrie 

     Forma zdravotní péče: 
- ambulantní péče stacionární - ochranné léčení protitoxikomanické 
- ambulantní péče stacionární - ochranné léčení protialkoholní 

 
Poskytovaná zdravotní služba: 

- zdravotnická dopravní služba 
 
29. Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260, 471 27 Stráž pod Ralskem 

 

Obor zdravotní péče:   
- všeobecné praktické lékařství 

Forma zdravotní péče:  
- ambulantní péče  

 
Poskytovaná zdravotní služba: 

- zdravotnická dopravní služba 
 
30. Věznice Světlá nad Sázavou, Rozkoš 990, 582 91 Světlá nad Sázavou 

 

Obor zdravotní péče:  
- všeobecné praktické lékařství, psychiatrie, gynekologie a porodnictví, zubní lékařství, 

adiktologie 
       Forma zdravotní péče:  

- ambulantní péče 
 

Poskytovaná zdravotní služba: 

- zdravotnická dopravní služba 
 

31. Vazební věznice Teplice, Daliborova stezka 2233, 415 01 Teplice 
 

Obor zdravotní péče:   
- všeobecné praktické lékařství, adiktologie, psychiatrie 
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Forma zdravotní péče:  
- ambulantní péče 

 
Poskytovaná zdravotní služba: 

- zdravotnická dopravní služba 
 
32. Věznice Valdice, Náměstí Míru 55, 507 11 Valdice 

 
Obor zdravotní péče:  
- všeobecné praktické lékařství, chirurgie, psychiatrie, vnitřní lékařství, ortopedie, 

diabetologie, radiologie a zobrazovací metody, zubní lékařství, oftalmologie, 
fyzioterapeut   

Forma zdravotní péče: 

- ambulantní péče      

 

      Poskytovaná zdravotní služba: 

- zdravotnická dopravní služba 
 
33. Věznice Vinařice, Hlavní 245, 273 07 Vinařice 

 

Obor zdravotní péče:  
- všeobecné praktické lékařství, radiologie a zobrazovací metody, zubní lékařství, 

psychiatrie (pozastaveno)   
Forma zdravotní péče:   
- ambulantní péče 

 
      Poskytovaná zdravotní služba: 

- zdravotnická dopravní služba 
 

34. Věznice Všehrdy, Všehrdy 26, 430 01 Všehrdy 
 

Obor zdravotní péče:  
- všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, dětské lékařství  

Forma zdravotní péče:  
- ambulantní péče 

 
Poskytovaná zdravotní služba: 

- zdravotnická dopravní služba 
 
35. Věznice Znojmo, Dyjská 4, 669 02 Znojmo 2 

 

Obor zdravotní péče:  
- všeobecné praktické lékařství, psychiatrie, dermatovenerologie, zubní lékařství, 

adiktologie   
Forma zdravotní péče:  
- ambulantní péče 

 

      Obor zdravotní péče: 
- psychiatrie 

      Forma zdravotní péče:  
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- ambulantní péče stacionární - ochranné léčení protitoxikomanické 
 

Poskytovaná zdravotní služba: 

- zdravotnická dopravní služba 
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