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O NEMOCNICI
představení nemocnice

ÚVODNÍ SLOVO
Vážené dámy a pánové,
předkládáme Vám výroční zprávu za uplynulý
rok 2015. Ekonomika nemocnice byla i v tomto
roce v dobré kondici a proto jsme mohli uskutečnit všechny plánované investiční záměry, obchodním partnerům zaplatit veškeré faktury, postupně spravovat interiéry a exteriéry komplexu
budov a našim zaměstnancům, pacientům a nájemcům vytvářet příjemné pracovní prostředí.
Po personální stránce jsme se potýkali s nedostatkem personálu u pracovních pozic fyzioterapeutů. Během roku k nám nastoupilo celkem
pět nových fyzioterapeutů a doplnili jsme tak požadovaný stav. Pracovali jsme i nadále na organizačních změnách, proběhly personální změny
na vedoucích postech a postupně nastavujeme
motivační systém v odměňování našich zaměstnanců.
Naší snahou je i nadále zlepšovat a poskytovat kvalitní a dostupnou péči pro naše pacienty. Do vzdělání a školení našich zaměstnanců
vynakládáme stále více finančních prostředků.
Pravidelně vyhodnocujeme dotazníky kvality
a pracujeme se stížnostmi od našich pacientů.
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Pro pacienty na oddělení následné péče jsme
uspořádali Mikuláše, stále větší oblibu si získávají
„Vánoční tvořivé dílny“, zazpívat přišel ženský
sbor Čerešňa a taky pacienty potěšily dárečky
od klientů Terapeutické dílny sv. Justiny.
Důležitá je pro nás také spolupráce se sponzory, díky kterým se nám daří postupně vybavovat
oddělení novými přístroji a zařízeními. Všechny
pokoje jsme dovybavili LCD televizory, pořídili
nová nemocniční lůžka, stoly, židle, EKG a další
přístroje. Vyřazené nemocniční postele jsme
nabídli k odprodeji a 15 ks polohovacích postelí
jsme zaslali na Ukrajinu.
Nemocnice je však složitý funkční celek, který
je založen na kvalitě mezilidských vztahů, odbornosti personálu a na komunikaci vně i navenek.
Personál je to nejcennější, co má nemocnice
k dispozici, a proto je potřeba neustále pracovat
a rozvíjet tyto dovednosti, abychom si udrželi
Vaši důvěru a kvalitu poskytovaných služeb.
Myslím si, že se nemocnice posunula zase
o krok dál a to díky všem zaměstnancům a jejich
osobnímu nasazení. Za to jim patří můj velký dík!
Děkuji všem ostatním, kteří se jakkoliv zapojili do
činnosti naší společnosti.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Městská nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o.
Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod
Spisová značka: C 35422 vedená u Krajského soudu v Brně
Datum zápisu: 7. prosince 1999
IČ: 25583905
DIČ: CZ25583905
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:
Provozování nestátního zdravotnického zařízení
s druhem a rozsahem poskytování péče:
•
•
•
•

léčebna dlouhodobě nemocných, lůžková péče,
všeobecné praktické lékařství, ambulantní péče,
rehabilitační a fyzikální medicína, ambulantní péče,
fyzioterapie, ambulantní péče.

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách
1 až 3 živnostenského zákona.

Statutární orgán:
Ing. Ferdinand Kubáník, jednatel
Počet členů statutárního orgánu: 1
Počet členů dozorčí rady: 5
Společník:
Město Uherský Brod
IČ: 00291463
Masarykovo nám. 100
688 01 Uherský Brod
Zakladatel:
Město Uherský Brod
Podíl:
Vklad: 138 446 000 Kč
Splaceno: 100 %
Obchodní podíl: 100 %
Druh podílu: základní
Kmenový list: nebyl vydán

Ing. Ferdinand Kubáník - jednatel společnosti
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ORGÁNY OBCHODNÍ KORPORACE

MANAGEMENT NEMOCNICE

Valná hromada:
Ing. Patrik Kunčar
Ing. Jan Hrdý
Ing. Petr Vrána
Mgr. David Surý
Ing. Štěpán Janík
MUDr. Antonín Karásek
Mgr. Hana Mahdalová
Bc. Terezie Fojtíková, DiS.
Dalibor Jiříček

Ing. Ferdinand Kubáník
jednatel
tel.: +420 572 629 131
e-mail: reditel@nemub.cz

Mgr. Aneta Prná
právnička a manažerka kvality
tel.: +420 572 629 132
e-mail: prna@nemub.cz

Karel Sadílek
vedoucí správy a údržby budov
tel.: +420 572 629 138
e-mail: sadilek@nemub.cz

RNDr. Tomáš Kalina
správce informačních technologií
tel.: +420 572 629 137
e-mail: kalina@nemub.cz

Dozorčí rada:
Ing. Mgr. Jitka Brázdová
(předsedkyně)
MUDr. Miroslav Černý
Ing. Zdenka Chrástková
Ing. Vladislav Ondrůšek
Mgr. Jan Uherka

Zdeňka Klonová
ﬁnanční účetní
tel.: +420 572 629 133
e-mail: klonova@nemub.cz

Marie Hanáková
mzdová účetní
tel.: +420 572 629 153
e-mail: hanakova@nemub.cz

Bc. Karolína Švihká
odborná referentka
tel.: +420 572 629 134
e-mail: referent@nemub.cz

Irena Hamšíková
referentka nákupu
tel.: +420 572 629 136
e-mail: hamsikova@nemub.cz

Slavnostní otevření hlavního vstupu
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ORIENTAČNÍ SYSTÉM AREÁLU

LÉKAŘSKÁ
POHOTOVOST
Lékařská pohotovostní služba
je zajištěna v uherskobrodské
poliklinice každý den v níže
uvedených časech.
Vstup je ze zadní části areálu
(viz. mapa areálu)
DĚTSKÁ POHOTOVOST
Po – Pá: 17:00 – 20:00
So, Ne, Sv: 8:00 – 15:00
tel.: +420 572 629 340
POHOTOVOST
PRO DOSPĚLÉ
Po – Pá: 17:00 – 20:00
So, Ne, Sv: 8:00 – 20:00
tel.: +420 572 632 555

www.nemub.cz

POSKYTOVANÉ
SLUŽBY
co se za rok událo nového

AMBULANCE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DOSPĚLÉ
Čeká na vás příjemné prostředí moderní ordinace vybavené
analyzátorem CRP při zánětech, sehraný tým lékaře a sestry,
laskavý a vlídný přístup k pacientovi, návaznost na ambulance specialistů v rámci objektu polikliniky a dobrá dostupnost.
Efektivně léčíme onemocnění, pravidelně kontrolujeme váš
zdravotní stav, zajišťujeme systém vstupních a preventivních
prohlídek, očkování, posudkovou a konzultační činnost. V roce
2014 odešla na mateřskou dovolenou MUDr. Monika Bartíková
a nahradila ji lékařka MUDr. Anna Petruchová. Plánujeme rozšířit spektrum poskytovaných služeb o ambulanci léčby bolesti.
Máme uzavřené smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami:
Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (201)
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)
Oborová zdravotní pojišťovna (207)
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky (211)
Revírní bratrská pokladna (213)

ORDINAČNÍ DOBA
Pondělí
Úterý 		
Středa 		
Čtvrtek
Pátek 		

07:00 – 12:00
12:00 – 18:00
07:00 – 12:00
07:00 – 12:00
07:00 – 12:00

KONTAKTNÍ ÚDAJE
MUDr. Anna Petruchová
lékařka
e-mail: petruchova@nemub.cz
Gabriela Fantová
zdravotní sestra
tel.: +420 572 629 122

AMBULANCE REHABILITACE
Ambulance rehabilitace je vybavena přístroji na elektroléčbu, vodoléčbu a jinými speciálními přístroji a pomůckami k terapii. Nadále pracuje náš tým fyzioterapeutů a zaměstnanců rehabilitace na vysoké odborné
úrovni a zároveň v příjemném prostředí. Všem našim
klientům, pacientům se snažíme maximálně vyjít
vstříc. Již dlouho řešíme čekací doby, v jejichž délce se odráží velikost spádové oblasti a zájem o naše
služby. Preferujeme včasné ošetření kojenců, akutních
poúrazových a pooperačních stavů (a to do 10 dnů od
objednání v ambulanci rehabilitace) pro předcházení
možných zdravotních komplikací. Zde tedy žádné čekací doby nejsou. V roce 2015 jsme přijali pět nových
fyzioterapeutů a doplnili tak celkový počet úvazků na
10. Podařilo se nám po téměř dvou letech vyjednávání navýšit úvazek rehabilitačního lékaře o 0,6 úvazku.
Místo se zatím nepodařilo obsadit. V roce 2015 jsme
zakoupili nový přístroj BTL, pořídili jsme 4 ks klimatizací a vymalovali jsme celé oddělení.
Petra Srncová
vedoucí fyzioterapeutka
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STATISTICKÉ ÚDAJE PRO ROK 2015
Počet dokladů
9 882			

Počet pacientů
4 753

KONTAKTNÍ ÚDAJE
MUDr. Hana Chmelařová
vedoucí lékařka
e-mail: chmelarova@nemub.cz
Petra Srncová
vedoucí fyzioterapeutka
tel.: +420 572 629 330
e-mail: srncova@nemub.cz
Věra Valášková
objednávání pacientů
tel.: +420 572 629 317
e-mail: rehabilitace@nemub.cz
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JAKÉ SLUŽBY NABÍZÍME?
Rehabilitace:
• kineziologický rozbor,
• individuální tělesná výchova,
• měkké techniky a mobilizace,
• terapie aktivací hlubokého stabilizačního systému a páteře a další techniky na neurofyziologickém podkladě (senzomotorika, PNF, atd.),
• Vojtova metoda,
• metoda L. Mojžíšové,
• Sm-systém,
• cvičení dle McKenzie,
• reflexní masáže,
• reflexní terapie chodidel,
• terapie funkčních poruch čelistního kloubu,
• motodlaha na ramenní a kolenní kloub,
• Redcord.
Vodoléčba:
• subakvální masáž,
• vířivá lázeň celková,
• vířivá lázeň na horní i dolní končetiny,
• Hubbard.
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LÉČEBNA NÁSLEDNÉ PÉČE
Fyzikální terapie:
• elektroterapie,
• magnetoterapie,
• magnetostimulace,
• ultrazvuk,
• krátkovlnná diatermie,
• parafín.
Výhradně placené služby:
• klasické masáže,
• Dornova metoda,
• kraniosakrální terapie,
• kineziotaping,
• manuální lymfodrenáž,
• kosmetická lymfodrenáž,
• laser.

Veškeré nabízené terapie si lze i zakoupit.
Kompletní ceník procedur naleznete na
www.nemub.cz

Městská nemocnice s poliklinikou poskytuje lůžkovou následnou
péči. K dispozici máme 3 samostatná oddělení (každé oddělení
disponuje 30 lůžky) s celkovou kapacitou 90 lůžek. Pacienti jsou
přijímáni na základě doporučení ošetřujícího lékaře nebo jsou
přijímáni k hospitalizaci z nemocnic z odděleních jako jsou např.
interna, chirurgie, ortopedie, neurologie aj. pokud jejich stav už
nevyžaduje pobyt na akutním lůžku, ale jejich stav vyžaduje doléčení. Lůžka následné péče jsou určena nemocným bez ohledu
na věk, u kterých je nutná dlouhodobější intenzivní léčebná, rehabilitační nebo ošetřovatelská péče v rozsahu, který není možno
zabezpečit ambulantně, tj. v domácnosti pacienta. Pacienti dostávají celodenní stravu včetně teplých večeří. Na všech pokojích
jsou k dispozici nové televizory. V roce 2015 jsme za spoluúčasti
sponzorů zakoupili 10 el. polohovatelných lůžek, 2 ks sprchovacích
lehátek, 2 ks EKG přístrojů apod. Připravili jsme pro pacienty také
doprovodný program: Mikuláše s družinou, vánoční tvořivé dílny
a zazpívat přišel ženský sbor Čerešňa.
V rámci tohoto oddělení nabízíme dobrovolnictví a klinickou pastorační péči.
STATISTICKÉ ÚDAJE PRO ROK 2015
Příjem
Propuštění
Zemřelí
1037
970
59

KONTAKTNÍ ÚDAJE
MUDr. Alice Kočičková
primářka oddělení
tel.: +420 572 629 373
e-mail: kocickova@nemub.cz
Lékaři:
MUDr. Simona Řezníčková
MUDr. Lenka Hráčková
Sudniková (t. č. MD)
MUDr. Mojmír Čermák
MUDr. Petr Antálek
Ivana Bobčíková
vrchní sestra
tel.: +420 572 629 215
mobil: +420 720 995 067
e-mail: bobcikova@nemub.cz

Průměrná ošetřovací doba
26,48

Obložnost
84,7 %
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SOCIÁLNÍ LŮŽKA
Sociální služba poskytovaná ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče – § 52 zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Zásady poskytování sociální služby u „sociálních lůžek“:
• dodržení práv uživatele,
• respektování vlastní volby uživatele,
• individuální přístup,
• odbornost a profesionalita.

KONTAKTNÍ ÚDAJE
Bc. Milena Hauerlandová 				
zdravotně–sociální pracovnice			

tel.: +420 572 629 240
e-mail: zsp@nemub.cz

Kdo se může stát uživatelem?
Uživatelem služby se může stát dospělá osoba s chronickým onemocněním nebo se zdravotním postižením, která je propuštěna z ústavní zdravotní péče, ale z důvodů nepříznivé sociální situace, dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu a snížené soběstačnosti v základních denních činnostech
a vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a tuto pomoc nelze zajistit jiným způsobem.
Služba není poskytována osobám:
• jejichž zdravotní stav vyžaduje ústavní zdravotní péči,
• které trpí akutním infekčním onemocněním,
• jejichž soběstačnost je snížena z důvodu závislosti na návykových látkách (alkohol, drogy),
• které trpí psychózou a psychickými poruchami, při nichž mohou ohrozit sebe nebo druhé,
• jejichž chování znemožňuje soužití s kolektivem (schizofrenie, afekt. poruchy, depresivní poruchy,
těžké formy demence – Alzheimerova choroba).
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ZPRÁVA
O HOSPODAŘENÍ
NEMOCNICE
jak se hospodařilo

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
VÝROK AUDITORA
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a ﬁnanční situace společnosti Městská nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o. k 31. 12. 2015 a nákladů, výnosů a výsledků
jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2014 v souladu s českými účetními předpisy.
ZPRÁVA O VÝROČNÍ ZPRÁVĚ
Ověřili jsme soulad informací o auditované společnosti za uplynulé období, uvedených ve výroční
zprávě, s výše uvedenou závěrkou. Za správnost výroční zprávy je odpovědné vedení společnosti.
Podle našeho názoru jsou tyto informace ve všech významných ohledech v souladu s touto účetní
závěrkou, z níž byly převzaty.
Ing. Pavla Frkalová, odpovědný auditor
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
Hospodářský výsledek společnosti před zdaněním v roce 2015 činil 1.149 tis. Kč (po zdanění
976 tis. Kč). Osobní náklady tvořily 57 % z celkových nákladů. Na konci roku byly vyplaceny mimořádné odměny zaměstnancům díky zlepšenému výsledku hospodaření. Zakoupili jsme vybavení za
1,3 mil. Kč. Výnosy se meziročně zvýšily o 3 % (tj. 1,6 mil. Kč) a náklady se zvýšili o 3 % (tj. 1,7 mil. Kč).
ÚČETNÍ EVIDENCE
Hospodaření společnosti je průkazně vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., v platném znění a vyhláškou Ministerstva financí č. 500/2002 Sb. Účetnictví je upraveno vnitřními směrnicemi.
Inventarizace majetku byla prováděna v zákonem stanovených termínech.
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NÁKLADY
Spotřeba materiálu
Energie
PHM
Opravy
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Osobní náklady
Mzdy+OON
Zdravotní a sociální pojištění
Ostatní sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Daně, kolky
Zůstatková cena prodaného DHM
Prodaný materiál
Pokuty, úroky z prodlení
Odpis pohledávky
Ostatní provozní náklady
Odpisy
Tvorba zák. opravných položek
Tvorba opravných položek
Ostatní ﬁnanční náklady
Daň z příjmu
Náklady celkem
(údaje v tis. Kč)

účet

2012

2013

2014

2015

501
502
503
511
512
513
518
520
521, 523
524
525
527
531, 538
541
542
544, 545
546
548
551
558
559
568
591

7.501
3.566
32
1.257
36
45
2.945
163
17.831
6.037
0
923
18
113
0
1
10
1.414
4.083
–9
0
38
156

7.995
3.365
10
729
95
56
2.985
599
18.289
6.276
0
1.061
20
11
0
1
6
1.157
4.523
12
0
40
0

9.381
2.985
21
999
95
66
3.301
516
21.102
7.205
0
1.061
26
74
0
0
18
1.393
5.032
21
0
25
198

9.537
3.096
24
1.045
103
69
3.097
643
21.938
7.501
0
1.400
19
0
0
15
0
1.390
5.139
24
0
22
173

46.160

47.230

53.520

55.259
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VÝNOSY
Tržby za výrobky
Tržby za služby
Tržby za zboží
Tržby z prodeje DNM,DHM
Tržby z prodeje materiálu
Ostatní provozní výnosy
Úroky přijaté
Ostatní ﬁnanční výnosy – regul. popl.

účet

2012

2013

2014

2015

601
602
604
641
642
648
662
668

0
44.040
0
0
3
127
17
2.362

0
44.883
0
0
8
2
4
2.468

0
54.283
0
0
2
270
33
5

0
55.618
0
5
0
592
19
0

46.550

47.365

54.592

56.235

Výnosy celkem
(údaje v tis. Kč)

OSTATNÍ FINANČNÍ UKAZATELE
Přehled příjmů od zdravotních pojišťoven

2013

2014

2015

29.177
787
2.332
2.997
351
18

36.190
998
2.468
4.292
407
105

36.219
819
2.379
5.497
639
152

35.662

44.460

45.705

2013

2014

2015

Materiál
Energie
Odpisy
Osobní náklady
Ostatní náklady

7.995
3.365
4.523
26.225
5.122

9.381
2.985
5.032
29.884
6.238

9.537
3.096
5.139
31.482
6.005

Celkem

47.230

53.520

55.259

Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)
Vojenská zdravotní pojišťovna (201)
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (211)
Oborová zdravotní pojišťovna (207)
Revírní bratrská pokladna (213)
Celkem

(údaje v tis. Kč)

Výsledek hospodaření po zdanění
(údaje v tis. Kč)

390

135

1.072

79
2
5
12
1
0

%
%
%
%
%
%

Materiál
Energie
Odpisy
Osobní nák.
Ostatní nák.

17 %
6%
9%
57 %
11 %

976

NÁVRH ROZDĚLENÍ ZISKU
Hospodářský výsledek roku 2015 v celkové výši 975.567,73 Kč navrhuje společnost rozdělit následovně: částku ve výši 48.778,38 Kč (tj. 5 %) jako příděl do rezervního fondu a zbylou částku 926.789,35 Kč
zaúčtovat jako nerozdělený zisk minulých let.

PŘEHLED UZAVŘENÝCH NÁJEMNÍCH SMLUV
K 31. 12. 2015 měla společnost uzavřených celkem 72 nájemních smluv. Z toho je celkem 18 mimo zdravotních poskytovatelů. V roce 2015 ukončili nájemní vztah 3 nájemci a uzavřeli jsme celkem 3 nové smlouvy.
24

VZP
VoZP
ČPZP
ZPMV
OZP
RBP

Přehled podílů
jednotlivých nákladů

(údaje v tis. Kč)
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TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ V ROCE 2015
Budovy (technické zhodnocení)
Pavilon A - Instalace automatických dveří k hlavnímu vstupu na dětské odd. I. NP (12/2015)
Pavilon B - Kaplička (12/2015)
Pavilon B - Rekonstrukce hlavního vstupu (12/2015)
Pavilon C - Instalace automatických dveří u hlavního vchodu (05/2015)
Pavilon C - Rekonstrukce odběrové místnosti (05/2015)
Celkem

87.320,27 Kč
21.864,70 Kč
1.687.640,67 Kč
86.691,76 Kč
71.323,80 Kč
1.954.841,20 Kč

DLOUHODOBÝ MAJETEK NAKOUPENÝ V ROCE 2015
Dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě vyšší než 40 tis. Kč
Lehátko sprchovací
EKG
Lehátko sprchovací
Myčka nádobí dvouplášťová
EKG
BTL - 5000 Magnetoterapie
Celkem
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42.775,50 Kč
56.628,00 Kč
42.775,50 Kč
45.244,32 Kč
56.628,00 Kč
104.845,29 Kč
348.896,61 Kč
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OSTATNÍ

PROJEKTY EVROPSKÉ UNIE A ÚŘADU PRÁCE

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji
Valná hromada

Městská nemocnice s poliklinikou Uh. Brod čerpá ﬁnanční příspěvky na osobní náklady nových zaměstnanců z projektu „Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji”. Pracovní místa byla
vytvořena na ředitelství nemocnice na pracovní pozici “asistentka jednatele” a “samostatný právní referent”. Po dobu jednoho roku tak budou účastníci projektu získávat odbornou zkušenost a zlepšovat
si předpoklady pro své budoucí profesní uplatnění.

Jednatel

Správa

Tento projekt je ﬁnancován z 85 % z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a z 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR.

Ambulance rehabilitace

Ved. správy budov

Vedoucí
fyzioterapeutka

Vrchní sestra
Zdravotní sestra

Správce ICT

„Podporujeme Vaši budoucnost“

Fyzioterapeuti

Zdravotní sestra

Zdravotní sestry

www.esfcr.cz
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Odborná referentka

Fyzioterapeuti

Referentka nákupu

Zdrav.–soc.
pracovnice
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PERSONÁLNÍ STATISTIKA
Přepočtený stav zaměstnanců

PODĚKOVÁNÍ
2013

2014

2015

83

85

87

Věková struktura zaměstnanců
18 — 30 let
31 — 40 let
41 — 50 let
51 — 62 let
63 a více let

11
17
32
27
5

12
16
28
31
6

11
17
30
33
6

Průměrný věk zaměstnanců

46

44

45

18.440,00 Kč

20.353,00 Kč

20.370,00 Kč

19
46
25
2

21
47
23
2

25
41
30
1

Průměrná mzda
Struktura zaměstnanců
VŠ
SŠ
SOU
Ostatní (základní vzdělání)
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Zakladateli:							
• Městu Uherský Brod.
Zaměstnancům:
• za jejich obětavou a záslužnou práci.
Ostatním institucím:				
• Zdravotním pojišťovnám,
• Úřadu práce Uherské Hradiště,

•
•

Oblastní charitě Uherský Brod,
Odboru zdravotnictví Zlínského kraje.

Dobrovolníkům:
• za jejich obětavou a záslužnou činnost.
Farním úřadům
Děkujeme římskokatolickým farnostem Uherský Brod, Hradčovice, Prakšice a bratrům Dominikánům
za duchovní doprovázení našich pacientů.
Sponzorům a dárcům:
• Slovácké strojírny a.s. - 120.000 Kč,
• Slovácké strojírny a.s. - přístroje EKG v hodnotě 113.256 Kč,
• Eva Horynová, Zlín - 5.000 Kč,
• PRIMA BILAVČÍK, s.r.o. - 100.000 Kč,
• Vladimír Zábrana, Vlčnov - 5.000 Kč.
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU
A O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSTATNÍMI OSOBAMI
OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU ZA ROK 2015

Úloha ovládané osoby
Úlohou ovládané osoby je provozování nestátního zdravotnického zařízení dle oprávnění k poskytování zdravotních služeb, dále výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona dle předmětu podnikání, který je uveden v obchodním rejstříku.

Zprávu o vztazích předkládá ovládaná osoba za rozhodné období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015

Způsob a prostředky ovládání
Orgány společnosti jsou: valná hromada, jednatel a dozorčí rada. Jako zakladatel a jediný společník
vykonává činnost valné hromady společnosti Rada města. Vztahy a kompetence orgánů společnosti
jsou upraveny v zakládací listině společnosti.

Ovládaná osoba
Název: Městská nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o.
Zapsána: v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložce 35422
Sídlo: Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod
IČ: 25583905
DIČ: CZ25583905
Ovládající osoba
Název: Město Uherský Brod
Sídlo: Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod
IČ: 00291463
DIČ: CZ00291463
Osoby ovládané stejnou ovládající osobou
Propojené organizace ve vztahu k ovládané osobě, kromě ovládající osoby, jsou:
• REGIO UB, s.r.o. - Masarykovo nám. 105, 688 01 Uherský Brod
• SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace
Za Humny 2292, 688 01 Uherský Brod, IČ: 71230629
Struktura vztahů mezi ovládanou a ovládající osobou
Město Uherský Brod je zakladatelem a jediným společníkem se 100% obchodním podílem společnosti
Městská nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o.
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Přehled jednání učiněných na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob
V účetním období za rok 2015 nebyla na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných
osob učiněna jednání, která by se týkala majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané
osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky.
Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi osobami ovládanými
Název smlouvy: Smlouva o centralizovaném zadávání			
Smluvní partner: Město Uherský Brod
Předmět smlouvy: Centrální zadávání na poskytovatele dodávek elektrické energie a zajištění distribučních a systémových služeb
Datum uzavření: 14. 4. 2015
Doba trvání: do 31. 12. 2018
Název smlouvy: Smlouva o výpůjčce pozemku č. 25/05143/15
Smluvní partner: Město Uherský Brod
Předmět smlouvy: Bezplatné užívání části pozemku
Datum uzavření: 31. 7. 2015
Doba trvání: do 31. 12. 2015 s automatickým ročním prodloužením
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Název smlouvy: Smlouva o nájmu nebytových prostor č. 1094		
Smluvní partner: Město Uherský Brod
Předmět smlouvy: Provozování denního stacionáře
Datum uzavření: 11. 6. 2010		
Doba trvání: do 28. 8. 2017

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA

Č. 106/1999 SB. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
Výroční zpráva za rok 2015 o činnosti Městské nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o. v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Název smlouvy: Smlouva o výpůjčce pozemku č. 25/09/1381/09
Smluvní partner: Město Uherský Brod
Předmět smlouvy: Bezplatné užívání části pozemku
Datum uzavření: 23. 10. 2009		
Doba trvání: do 31. 12. 2015 s automatickým ročním prodloužením
Název smlouvy: Kupní smlouva č. 38/2012 o dodávce a odběru tepla
Smluvní partner: REGIO UB, s.r.o.
Předmět smlouvy: Dodávka a odběr tepla
Datum uzavření: 18. 1. 2012		
Doba trvání: neurčito

Posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma, a posouzení jejího vyrovnání podle § 71 a 72
zákona o obchodních korporacích
Městské nemocnici s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o. nevznikla žádná újma.
Zhodnocení dle § 82 odst. 4 zákona o obchodních korporacích
V rozhodném období z výše uvedených vztahů mezi ovládanými osobami nevznikly výhody nebo
nevýhody a neplynou pro ovládanou osobu žádná rizika.

V Uherském Brodě dne 31. 3. 2016
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Ing. Ferdinand Kubáník - jednatel

Počet podaných žádostí o informace

3

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

Opis podstatných částí rozsudku soudu ve věci přezkoumání
zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti

0

Výčet poskytnutých výhradních licencí

0

Počet stížností podaných podle § 16a zákona

1

Další informace vztahující se k uplatňování zákona

0

Jedna žádost vyžadovala mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací. Za vyhledání, prostudování,
zpracování a předání dokumentace bylo žadateli účtováno 1 500 Kč. V roce 2015 byla podána jedna
stížnost na vyřizování žádosti. Tato stížnost nebyla postoupena nadřízenému orgánu, neboť do 7 dnů
ode dne, kdy stížnost došla, bylo žádosti vyhověno a informace byly poskytnuty. Předmětem žádosti
byly skutečnosti, které se týkaly zejména majetku a odměňování členů orgánů společnosti.
V Uherském Brodě dne 22. 3. 2016 					

Zpracovala: Mgr. Aneta Prná
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