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Rozhodnutí
o změně oprávnění k poskytování zdravotních služeb
Magistrát hlavního města Prahy, odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči, jako 
správní orgán věcně a místně příslušný dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. a) 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“), rozhodl ve 
věci změny oprávnění poskytovatele zdravotních služeb Nemocnice Na Františku, IČO 
00879444, ve znění následné změny takto:

změna z moci úřední
podle ustanovení § 21 odstavce 1 a 3 zákona o zdravotních službách, na základě oznámení 
poskytovatele zdravotních služeb ze dne 23.07.2018, ve správním řízení vedeném z moci úřední 
dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve zněm pozdějších předpisů, mění oprávnění, a to 
v údaji:

statutární orgán (původně: MUDr. Robert Zelenák, nyní: MUDr. David Erhart)

Ke změně údajů v rozhodnutí o vydání oprávnění k poskytování zdravotních služeb dochází 
dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Po provedené změně jsou údaje uvedené v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb následující:

Oprávnění k poskytování zdravotních služeb, které udělil Magistrát hlavního města Prahy, 
vydané pod sp. zn.: S-MHMP/1387789/12/ZDR, dne 04.12.2013, včetně pozdějších změn, 
se mění a dále je uvedeno v plném znění:

Právnická osoba:
Název poskytovatele:
Adresa sídla:
IČO:

Nemocnice Na Františku
Na Františku 847/8,110 00 Praha 1
00879444

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 
Pracoviště: Charvátova 145/9, 110 00 Praha 1 
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 157 

1/5 E-mail: posta@praha.eu. ID DS: 48ia97h

mailto:posta@praha.eu


Statutární orgán:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa místa trvalého pobytu:

Jméno a příjmení odborného zástupce: 
Datum narození:
Adresa místa trvalého pobytu:

Odborný zástupce pro obor fyzioterapie: 
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa místa trvalého pobytu:

Odborný zástupce pro obor klinická 
farmacie:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa místa trvalého pobytu:

Odborný zástupce pro obor klinická 
psychologie:
Jméno a příjmem:
Datum narození:
Adresa místa trvalého pobytu:

Odborný zástupce pro obor 
nutriční terapeut:
Jméno a příjmem:
Datum narození:
Adresa místa trvalého pobytu:

Odborný zástupce pro obor praktické 
lékárenství a výdejna zdravotnických 
prostředků v místě poskytování zdravotních 
služeb Na Františku 847/8, Praha 1:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa místa trvalého pobytu:

Odborný zástupce pro obor praktické 
lékárenství v místě poskytování 
zdravotních služeb Palackého 720/5,
Praha 1:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa místa trvalého pobytu:

Adresa místa poskytování 
zdravotních služeb:
Forma zdravotní péče:
Obory zdravotní péče:

MUDr. David Erhart 
02.10.1968
Italská 2563/55,120 00 Praha 2

MUDr. Robert Zelcnák 
01.08.1959
Anastázova 16/8,169 00 Praha 6

Andrea Passarini 
07.04.1971
Nad Babím dolem 403,250 64 Měšice

Mgr. Jitka Gambacorta 
23.11.1981
Hodonínská 1244/7,141 00 Praha 4

PhDr. Eva Štichová 
23.03.1953
Bečvářova 172/8,100 00 Praha 10

Barbora Vostrovská 
17.02.1997
Brandlova 1641/1,149 00 Praha 4

Mgr. Martina Nýdrle 
26.04.1976
Vichrová 1904,289 22 Lysá nad Labem

PharmDr. Jana Pilařová 
20.07.1963
Mezi lány 229/2,158 00 Praha 5

Na Františku 847/8,110 00 Praha 1 
ambulantní péče 
vnitřní lékařství 
kardiologie
endokrinologie a diabetologie



Forma zdravotní péče: 
Obory zdravotní péče:

Forma zdravotní péče: 
Obory zdravotní péče:

Forma zdravotní péče: 
Obory zdravotní péče:

Forma zdravotní péče:

Druh zdravotní péče: 
Obory zdravotní péče:

Adresa místa poskytování 
zdravotních služeb:

anesteziologie a intenzivní medicína
gastroenterologie
chirurgie
plastická chirurgie
ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
urologie
neurologie
klinická psychologie
radiologie a zobrazovací metody
fyzioterapie
nutriční terapeut

jednodenní péče
ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 
chirurgie

lůžková péče -  akutní lůžková péče intenzivní 
anesteziologie a intenzivní medicína 
vnitřní lékařství 
chirurgie
ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

lůžková péče -  akutní lůžková péče standardní 
chirurgie
ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
vnitřní lékařství
neurologie

lůžková péče -  následná lůžková péče

lékárenská péče 
praktické lékárenství 
klinická farmacie
výdejna zdravotnických prostředků 

Palackého 720/5,110 00 Praha 1

Druh zdravotní péče: 
Obory zdravotní péče:

lékárenská péče 
praktické lékárenství

Datum zahájení poskytování
zdravotních služeb: 08.01.2014

V rámci poskytování zdravotních služeb se stanovuje povinnost účasti při zajišťování činností 
v souvislosti s obranou státu a krizovými situacemi na území hlavního města Prahy ve smyslu 
ustanovení § 45 a ustanovení § 46‘odst. 1 písm. e) zákona o zdravotních službách.

Registrace nestátního zdravotnického zařízení čj.: 5903/97, ze dne 04.11.1997, pozbyla platnosti 
vydáním pravomocného rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 23.07.2018 obdržel Magistrát hlavního města Prahy, odbor správních činností 
ve zdravotnictví a sociální péči, oznámení poskytovatele zdravotních služeb společnosti 
Nemocnice Na Františku, o změně údajů uvedených v rozhodnutí o udělení oprávnění



k poskytování zdravotních služeb, z důvodu změny statutárního orgánu (původní údaj: 
MUDr. Robert Zelenák, nynější údaj: MUDr. David Erhart).

Poskytovatelem byly předloženy doklady dle zákona o zdravotních službách, které byly 
rozhodné k provedení změny. Správní orgán považuje shromážděné podklady, tvořící obsah 
správního spisu, za dostačující ke zjištění stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti 
(ustanovení § 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). Podle 
správního orgánu jsou tak splněny podmínky stanovené zákonem o zdravotních službách pro 
vydání tohoto rozhodnutí o změně oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

Není-li zákonem o zdravotních službách stanoveno jinak, vztahují se na poskytování 
zdravotních služeb předpisy vydané k jeho provedení a dále zejména zákony ě. 373/2011 Sb., 
o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., 
o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 95/2004 Sb., 
o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti 
k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu 
nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním 
zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických 
povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a předpisy vydané k jejich provedení.

Poskytovatel zdravotních služeb je povinen písemně oznámit příslušnému správnímu orgánu 
všechny změny týkající se údajů uvedených v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb a dále všechny změny týkající se údajů v dokladech předkládaných 
se žádostí o údělem oprávnění a předložit o těchto změnách doklady, a to do 15 dnů ode dne, 
kdy se o nich dozvěděl (§21 zákona o zdravotních službách).

Rozhodnutí o změně oprávnění k poskytování zdravotních služeb je vydáno jako první úkon 
v řízení a je nedílnou součástí rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb 
sp. zn.: S-MHMP/1387789/12/ZDR, ze dne 04.12.2013 vydaného Magistrátem hlavního města 
Prahy.

Registrace nestátního zdravotnického zařízení čj.: 5903/97, ze dne 04.11.1997, pozbyla platnosti 
vydáním pravomocného rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

P o u č e n í :
Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat prostřednictvím Magistrátu hlavního města Prahy, 
odboru správních činností ve zdravotnictví a sociální péči, k Ministerstvu zdravotnictví do 15 
dnů ode dne oznámení rozhodnutí, dle ustanovení § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů.

Oprávněná úřední osoba:

Mgr. Josef Vacek k y  
ředitel odboru spráVy cn či 
ve zdravotnictví a sociální péči 
Magistrátu hlavního města Prahy



Potvrzuji převzetí rozhodnutí o změně oprávnění k poskytování zdravotních slují 
- na ii utírám se práva na odvolání.

vzdávám

V Praze dne: 45. i  ■ Jo/4
podpis poskytovatele

Rozdělovník:
1. Nemocnice Na Františku
2. Magistrát hlavního města Prahy -  spis
3. Místně příslušný správce daně
4. Místně příslušná okresní správa sociálního zabezpečení
5. Státní ústav pro kontrolu léčiv
6. Česká lékařská komora
7. Česká lékárnická komora
8. Zdravotní pojišťovny


