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ESK ssnueukv

ústřední orgán státní správy podle ustanoveniä 1 zákona Ě. 2r't5ií5í-`.I Sb-, o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů

státní správzr Česká republiky,
organizační složka státu podíe ustanoveni § 3 odst. 1 zákona E: Žíšiíżüüü So., o majetku Česke republiky a jejím vystupování

v právních vztazích.

ZŘIZOVACÍ LISTINA
státní příspěvkové organizace

Fakultní nemocnice Brno
vydaná Ministerstvem zdravotnictvi
dne 29. května 2012 pod čj.: MZDR W266 - ii2ü12,,
ve znění změn provedených ůpatřenim Ministerstva zdravotnictví
vydarıěho pod Čj.: MZDR 339'.96ř20'ł 69-ZIŰPR ze dne 31. května 2016 a
ve znění změn provedených üpatřenírn tnjlínisterstěaizdravjotıﬁcwi
vydaného pod čj.: MZDR 47599 E2016-1í0PR ze dne
2016
V souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona ě. 215-ir'2í}EiíJ Sb., o majetku Česká repoolíkv a
jejim vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a vsouladu
s ustanovením § 2 vvhíášky Č. 62ř2üCI1 St.`ø,. o hospodaření organizačních siožek státu a
státních organizací smažetìrerrı státu, ve znění pozdějších předpisů, a dáte vsouladu s
ustanovením § 111 odst. 1 zákona Č. 3'?2ř2ü11 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, ﬂdává
Ministerstvo zdravotnictvi úplně znění zřizovací Eístinv Fakultní nemocníce Brno.
Fakultní nemocnice Brno (dále jen ,,organizaoe"} je státní příspěvková organizace, jejímž
zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR. Organizace je samostatným právním
subjektem.
i

üznačení zřizovatele
Název:
Sídlo:
IČ:

Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví
Palackého náměstí 375í4, 125 01 Praha 2
UüU24341
II

üznačení organizace
Název:

Fakoitni nemocnice Brno

Sjdío:
iC:

.Jíhłavská 340í2U, 625 GU Brno
6526Q7ü5
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Doba vzniku a určení doby, na kterou je organizace zřízena
II.

Organizace bvía zřízena rozhodnutím ministra zdravotnictvi ze dne 5. prosince 199? č.j.: KM

61258. Organizace je zřízena na dobu neurčitou.
IV.

Stanovení účelu, pro který byla organizace zřízena. a tomu odpovídajícího předmětu
činnosti organizace
Organizace je zřízena za účelem poskýtováni zdravotních služeb, tj. poskytuje“.
A. zdravotni peči ve forme:

a) lůžková peče
-

akutní íùžková peče intenzivní
akutní lůžková peče standardní

b) ambuřantní peče
- primární ambuíantni peče
- speciaíizovaná ambuíantní peče
- stacionární peče

ve výrnezených medicínských oborech uvedených ve statutu;
B. druhý zdravotní peče podle ůčeìu:
ﬂ preventivní peče
- diagnostická peče
- dispenzární peče

-

lečebna peče

-

lečebne rehabilitační peče

-

ošetřovatelská peče
paliativní peče

-

lekárenská peče a kiinickofarmaceutícká peče.

C. zdravotní službv v rozsahu činností odberových zařízení nebo tkáňových zařízení
D. zdravotní sšužbý v rozsahu činnosti zařízení transiuzni sìužbý nebo krevní banký.
ÚFQHHÍIEGB |DD5í<y'tLljE Spñüialilůvarıüu B vysoce epecioíizovanou peči. Sýatematioký rozvíjí

zdravotní službv a zdravotní péčí v souladu se současnými dostupnými poznatky lekařske
vedý za podmínek stanovených zvláštními právními píředpísý.

K dalším čínnostern organizace patří:
-

rozvíjení vedý a výzkumu - provádí základní a aplikovaný výzkum, zavádění a

ověřování nových metod, šíření jejich výsledků prostřednictvím výuký a
publikováním. Provádí klinická hodnocení iečív a oveřování prostředků
zdravotnická techniky. Zisk Z vedecká a výzkumná činnosti bude zpetne
-

investován do provádění výzkumu a vývoje, včetně šíření jejich výsíedků;
správce Traumateamu ČR a Koordínačniho střediska MEKA pro zajištění ůkołů

Česká republiky při katastrotách a veíkých haváriich vzahraníční vsouladu
s Rozhodnutím Komise 2üü8í?3řES, Euratom;

Ministerstvo zcirovotnictvi
Poíockeho nárnesti 4. iže ül Prono 2
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-

zabezpečení poskytování speciální zdravotní peče ozářeným osobám při řešení

následků radiačních havárii, ve smysíu ustanovení § 45 odst. 3 zákona č.
18i199? Sb., ,atomový zákon", a ve smystu ustanovení čt. 51 odst. 3 Směrnice
Rady č. BSIZQIEURFKTOM, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy

na ochranu zdravi pracovníků a obyvateístva před riziky vyplývajícírní

z ionizujícího záření;
-

v souladu s ustanovením zákona Č. 239i20üG Sb., o integrovaném záchranném
systemu. ve znění pozdějších předpisů, se stává v dobe vyhlášení krízověho

stavu ostatní složkou integrovaného záchranného systemu a plní úkoíy S tim
spojené. V souladu s ustanovením zákona č. 24{J.*'2UüU Sb., o krizovem řízení.

-

ve zneni pozdějších předpisů, plní úkoly spojené spřipravou na řešení a
řešením mimořádných udátcsti a krizových situací, včetně ůkołů spojených
s obranou státu;
zajišťování specializačního vzdělávání pro lékaře, zubní lékaře a tarrnaceuty a

~

vzdělávání v programech určených pro nełekařskě zdravotnické pracovníky;
podílí se na odborné praxi žáků středních zdravotních škol, vyšších odborných

-

škoí a vysokých škol;
zabezpečuje pro dlouhodobé hospítatízovane dětské pacienty, ve spolupráci
s místně příslušným školským ůřadem. činnost zakladni a mateřskě Škoiy;
zajišťuje činnost ekonomickou, provozní, technickou, investiční, administrativní
a činnosti obsíužnýoh provozù v rozsahu potřebnem pro napíneni ůčeiu sveho

znzenh
Ministerstvo zdravotnictví ČR pověřuje státní příspěvkovou organizaci Fakuttní nemocnici
Brno, IČ: e526QTü5 k poskytování služeb obecněho hospodářskeho zájmu v souíadu
s Rozhodnutím Evropské koıníse ze dne 20. 12. 2011 o použití č. 106 odst. 2 Srrıíouvy o
fungování Evropske unie na statni podporu ve forme vyrovnávací platby za závazek veřejně
služby uděíene určitým podnikem pověřeným poskytováním služeb obecneho hospodářskěho
zájrnu {Přiíoha ě. -4 zřizovací listiny - Pověřovací akt).
V.

Určení majetku, s nimž je organizace příslušná hospodařit
Organizace je účetní jednotkou. V souladu s přisíuěnými právními předpisy hospodaří
s majetkem státu, který potřebuje k výkonu stanoveněho předmětu činnosti a který tvoří věci
movíté a nemovite, práva, pohledávky a závazky. Cetkový stav aktiv a pasiv dle rozvahy ke
dni 31. 12. 21311 Číni 5 693 653 3113,-- Kč (Příloha Č. 2).

Podrobný soupis majetku provede státní příspěvková organizace nejpozději do 30. 6. 2012 a
bude tvořit Přílohu Č. 3 teto zřizovací listiny.

VI.
Funkční označení vedoucího organizace
vedoucím organizace je jeji ředitel, ktereho jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví. Ředitel
ustanovuje a odvolává sveho zástupce.

Ministerstvo zctrovotnictví
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VII.

Statut a organizační uspořádání

Bližší vymezení ůkclů organizace určuje jeji statut, který včetně změn a dodatkü schvaíuje
zřízovatet. Na jeho podkíadá vydává ředitel organizace organizační řád.

Víti.
Jiná činnost
V souíadu s ustanovením § 63 zákona č. 218t2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisù, vykonává
organizace jinou činnost, jejíž předmět a rozsah je uveden v Přiíoze č. 1, která je nedílnou
součástí zřizovací íístiny.

IX.
Schvalování právních jednání zřízovatetem
Ministerstvo zdravotnictví si podle ustanovení § 12 odst. 6, ustanovení § 22 odst. ?,
ustanovení § 2? odst. 5, ustanovení § 2?a odst. 2, ustanovení § 36 zákona č. 21eí200D Sb., o
majetku Česká republiky a jejim vystupování v právních vztazích, v píatněm znění (dáte jen
ZMS), vyhrazuje právo schvatováni následujících právních jednání:
1.

schvalování smluv o ůplatnem převodu hmotná nernovitá veci nebo práva stavby do
vlastnictví Česká republiky uzavíraných organizací, jesttiže kupní cena přesáhne

300.000,-- Kč;
2.

schvalování smluv o převodu hmotná rnovítě věci, u která převod nepodláhá schválení

podle ustanovení § 22 odst. 5 ZlvtS, 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) věcí, jejíž převod podláhá schválení, nepřevyšuje
mínímátní dobu odepisování pro danou odpisovou skupinu, víz tabulka § 30 zákona č.
5B6řt092 Sb., o daních z příjmů, ve zneni pozdějších předpisů;
3.

souzhías organizace s přenechánim věcí nájemcem do podnájmu na dobu delší než. 7*'

kalendářních dnů vyžaduje schválení zřizovatelem; to plati obdobně v případě,
sjednává-ii organizace svypůjčitelem možnost přenechat věc za ùpiatu kuživání

jinemu a taká v případě pachtu;
4.

schvaiováni právních jednání podle ustanovení § 34 a § 35 odst. 1 ZMS (prominutí
díuhu a upuětěni od vymáhání pohledávky), pokud jmenovitá hodnota jednotlivá
pohledávky (dluhu), včetně přislušenství, přesahuje 500.000,-- Kč; schvátením není

dotčen postup podle ustanovení § 34 odst. 3 ZMS.

Ministerstve zidrcivotnicívi
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X.
Závěrečná ustanovení
1.
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V Praze dne 29. května 2012
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aáitol-in š. i ke zarzovaci Ltsnná
státní příspěvková organizace
Fakuítni nemocnice Brno
JÉHÁ Čiřhiřtüât'

Fakuttni nemocnice Brno (dále jen organizace) je oprávněna vykonávat na základě vydaného
živnostenského oprávnění podíe ustanovení § 10 zákona č. 45-nărteet Sb., o żivnostenskem
podnikani, ve znění pozdějších předpisů, nebo na zákíade oprávnění udéíených podle
zviáětních předpisů a v souladu s ustanovením § 63 zákona č. 2182000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a c změnách některých' souvisejících zákonů (rozpočtová pravídía), ve znění
pozdějších předpisů, nástedující jinou činnost:
e velkoobchod a maioobchod
r- skladování, balení zboží, manipulace s nákíadem a technické ćinností v dopravě
c

ubytovací síużby

n

hostinská činnost

'

v čištění a prani textilu a oděvů
c
v
v
v

zprostředkování obchodu a síužeb
pronájem a půjčování věci movitých
poradenská a konzuítační činnost, zpracování odborných studií a posudků
reklamni činnost, marketing, mediální zastoupeni

e

mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, ěkoíeni, včetně íektorske činnosti

ívtínisterstvo zdrovotníotví
nćirněsﬁ
4. T28
01 Froho
2
tel.r'toz: +420 224 ířI"2Polocírěho
532.ř+420 224
9 l e 02s,
e-moll:
hpr@í"nzcr.cz.
vvvvvv.n'rzor.cz

D

výroba, rozmnožování, distribuoe. prodej, pronájem zvukových e zvukově obrazových
záznamů o výroba rıerıshrsnýoh nosičů údajù e záznamů

.

o

vydavatelská činnosti. ooiygraﬁokà výroba, knihařské a kopírovací práce

Ef

poskytování technických služeb

E

výroba. obchod a služby jirıoe nezařazená

Ef

výroba tepeine energie

D

rozvod tepelná energie

III

výroba ełektříný.

o

'

Jiná činnost musí být sieoovárıs ocioeienë od hlavni činnosti, bospođeřskýrrı výsledkem této
činnosti nesmi býł ztrsts s rıàklodý na jinou činnost vynaložené musi být v oine výši pokryty
výnosy Z této činnosti.
HC vykonávání jiné činnosti může býł využit pouze msjeieiﬂ ve vìsstniotvi słáiu, e nímž je done
organizace příslušná hospodeřiř, e łriterý słouží k rıepínërıí účelu jejího zřízení.
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Příloha Č. 2
Fakultní nemoonioe Brno

Stav vybraných položek rozvahy k 31. 12. 2011 (v Kč)
AKTIVA CELKEM
Stálá aktiva
Dlouhodobý nehmotný majetek
Software
Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky

Stavby
SME!
Dlouhodobý ﬁnenčnl majetek
übežná- aktiva
Zásoby
Kratkodobe pohledávky
Kratkodobý fırıanćrıi majetek
Dehadrlé účty aktiv

PÁSIVA CELKEM'
lıflastni kapitál
Fondy účetní jednotky
Výsledek hospodaření

Cizí zdroje
Rezervy

5 593 553 313
4 38'? 615 BU?
14 422 B5?
11 010 555
4 364 ŰBG ůÍ"4
131 152 BE3
2 E55 E-Í~'*'B 945
1 244 110 464
'El'
1 305 D3? 502
152 EBU 553
B?ﬁ 392 412
275 D-4-4 53?
'F3 -424 382
5 EQ3 E53 3113
4 555 2l`.l3 D83
2?5 D30 359
-139 E99 283
1 138 45ü 22?
El

Kfàﬂﬂüđübë Zàvﬁlkl'

1 ose sr? -too

Dohadrıe ùüly pasiv

33 459 055

ti'

.'

rvrirﬂıısrıšâsrvo zoesvorivıctvi
ESKÉ rčeruorikr
ıistiednl orgán státní správy podle ustanovení §- 1 zákona č. żltsos Sb.. o ziízerii ministerstev ajınýoh usttedníoh orgánů

státní správy Cesi-na republiky,

organizační složka státu podle ustanovení §~ 3 odst. 1 zákona č. Étáižüuč Sb.. o majetku Česká republiky a jejím výslupovarıi
v právních vztazioh

Příloha Č. 4

ke zřizovací listině
státní příspěvková organizace

Fakultní nemocnice Brno
'UH

Poverovací akt
dle Rozhodnutí Komise (2{i12r'21l'EU) o použití či. 106 odst. 2 Smiouvý o tu ngováni EU
na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejná služby uděleně
určitým podnikům pověřeným poskytovánim služeb obecnáho hospodářského zájmu
uveřejněněho v Úředním věstníku EU dne 11. 1. 2012

1.
Státní příspěvková organizaoe Fakultní nemooníce Brno. IČ: č526'ší?ü5 se sídlem „Jihlavská
34Ur'2iJ. 625 OU Brno poskytuje zdravotni služby v rozsahu uvedenem touto zřizovací listinou.
2.
Ministerstvo zdravotnictví ČR pověřuje státni příspěvkovou organizaci Fakultní nernoonici
Brno, lČ: 6526Q?ü5 k poskytování služeb obeonáho hospodářského zájmu vsouladu

s Rozhodnutim Evropská komise ze dne 20. 12. 2011 o použití č. 105 odst. 2 Smìouvý o
fungování Evropské unie na státní podporu ve forme vyrovnávací platby za závazek veřejné

služby udělená určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecnáho hospodářského
zájmu. a to v rozsahu uvedeném. v odst. 1 po dobu 'lit-ti let tslovv: deseti) od podpisu tohoto
Opatření.

3
Pravidla pro poskytování vyrovnávacíoh plateb za závazek veřejné službý se stanoví takto:
Před vlastním výpočtem výše dovolená podpory musi být oddčlen případný komerční
podíl na investici. 'v' připadá čistého komerčního účelu ínvestioe nárok na podporu
nenáleži, investice musi být krytá výhradně vtastními zdroji - odpisý a ziskem po zdanění.
Poté je výpočtena ek-ante dovolená výše podporý podle vzorce:
vpmëx

=

'
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iviinisterstvo zdravotnictví

Polookeho náměstí 4. 128 [il Praha 2
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je nejvyšší možná dovolená veřejná podpora na úhradu nákladů spojených s investicemi
v daném roce.

tN
je aktuální cena obvyklá veci zařízení. přístroje. stavby na trhu (dle zřizovatelem
schváleného plánu investic). Jedná se o všechny investice příspěvkové organizace bez
komerčních.

OD
je pomërná část odpisů plánovaných za daný rok zrnaietku používaného kplnëní
závazku služby veřejného zájmu. Jedná se o celková roční odpisy příspěvkové
organizace bez odpisů Z komerčních investic. které se dotýkaji majetku vlastní investice.

UP
je ostatni veřejná podpora plánovaná v aktuálním roce {státni rozpočet. evropske fondy)
za příspěvkovou organizací jako celek a to pouze v rozsahu plánovaných vyrovnávacich
piateb 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. Předevěí m se
jedná o finanční Zdroje rezervniho fondu příspěvková organizace.
4
Fakultní nemocnice Brno je povinna vést oddělenou evidenci výnosů a nákladů souvisejících
s plněním závazku poskytovat veřejnou službu. přičemž celková výše výnosů a nákladé
zoddèlene evidence musí odpovídat. po zvýšeni o ostatni náklady a výnosy. nákladům a
výnosúm vykazovaným v rámci roční účetní závěrky. V připadá. kdy by v rámci prováděné
kontroly Ministerstvo zdravotnictvi zjistilo. že byla poskytnuta nadměrná vyrovnávací platba.

vyzve Fakultní nemocnicí Brno kvrácení této nadměrné vyrovnávaci ptatby a Fakultní
nemocnice Brno tak učiní.

Ministerstvo zdravotnictvi
Palackého naméslí 4. ížs [ii Praha 2
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ČESKÉ csrioslikv

ústřední orgán státní správy podle ustanovení § 1 zákona c. E1969 Sb.. o zřízení ministerstev a jiných ústředním orgánu

státní správy České republiky.
organizační siožka státu podle ustanovení Š 3 odst. 1 zákona c. 21EIí2DEIü Sb.. o majetku České republiky a jejím vystupováni

v právních vztazích

v Praze one 4/íreêzfzoto

C4.: MZDR srsserzoio-1roPŘ

lIllllllllllílllllllllllillllilllllllllllllllllll
MZEJRIŰÚVH ÚRM

oanráeni
Ministerstva zdravotnictvi
o změně zřizovací listiny
státní příspěvková organizace

Fakultní nemocnice Brno
Na základě ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 219l2UůD 55b. o majetku Česká republiky a
jejím vystupování v právních vztazích. ve znění pozdějších předpisů. a v souladu
s ustanovením § 2 odst. 3 vyhlášky č. 5212001 Sb. o hospodaření organizačních složek státu
e státních organizací s majetkem státu. ve znění pozdějších předpisů. sa___niět_n_i__a___gop|nuie
rozhodnuti ministra zdravotnictví ze dne 5. prosince 199? č.j.ı KM 61258. včetně jeho dodatků
a ze dne 10. května 2üü? č.j.: MZDR 2942l2ü{}?. včetně jeho dodatku. a znění zřizovací
listiny vydaná dne 29. května 2012 pod č.j. MZDR W266 - M2012 ve znění změn
provedených Űpatřenim Ministerstva zdravotnictvi vydaného pod č.j. MZDR 339Q6l2ů1č-

2ror=*Ř za ona 31. Kvèina Zoro. takto;
'i.

. -- Stanovení účełu. pro který byla organizace zřízena. a tomu
odpovídajícího předmětu činnosti organizace -~ násíedovne veta ve znění ..'v' souiadu
s ustanovením zákuana Č. 24ül'2üEl0 Sb.. a krízavém řízení. ve znění pozdějších předpisů. plní

úkoly spojená spřipravou na řešení a řešením krizových situaci. včetně úkolů spojených
s obranou státu.“ ízżﬁěuie o text .mimořádných udáíosti“.
2.

]`É×_`_ł____:ˇ;l_.__LÉ._ - Schvalování právních úkonů zřizovatelem - se ruší a nahrazuje se textem ve
zněnk
IX.

Schvalování právních jednání zřizovatelem
Ministerstvo zdravotnictví si podle ustanovení § 12 odst. 6. ustanovení § 22 odst. ?.
ustanovenı § 2? odst. 5. ustanovenı § 2?'a odst. 2. ustanovení § 36 zákona č. 219i'2{J0ü Sb.. o

rvtínislerstva zclravatnictví
Palackého naměstı -It. i2B iľii Praha 2
te|.r*íak1 +4213 22-'vi §21 i l i. evmaíl: r'nzar@n“izcr.=:z. vvvv~.›.›*.rn.=:r:r.=::z

majetku Česká republiky a jejim vystupování v právních vztazích. v platném znění (dále jen
Zlvl'-5). vyhrazuje právo schvaiováni následujících právních jednání:
1.

schvalování smluv o ůplatnem převodu hmotné_nen“_iovitá věci nebo práva stavby do

vlastnictví České repubiıky uzavíraných organizaci. jestlıze kupní cena presahne
300.000,-- Kč;
2.

schvalování smluv o převodu hmotné movité věci. u které převod nepodléhá schválení

podle ustanovení § 22 odst. 5 ZlvtS. a nejde přitom o postup podle ustanovení § 15
odst. 2 ZMS. uzavíraných organizací. jestłiža pořizovací cena přesáhne 300.000,-- Kč
a zároveň doba používání (stáří) věci. jejíž převod podléhá schválení. nepřevyšuje
minimální dobu odepísováni pro danou odpisovou skupinu. viz tabulka § 30 zákona č.
5Bi:`›i1992 Sb.. o daních z příjmů. ve zneni pozdějších předpisů;
3.

souhlas organizace s přerıecháním věci nájemcem do podnájmu na dobu další než ?
kalendářních dnů vyžaduje schválení zřizovatelem; to piatí obdobně v případě.
sjednává-li organizace svypůjčitelem možnost přenechat věc za úplatu kužíváni
jinému a také v případě pachtu;

4.

schvalování právních jednání podle ustanovení § 34 e § 35 odst. 1 ZMS (prominutí
dluhu a upuštěni od vymáhání pohledávky). pokud jmenovitá hodnota jednotlivé
pohledávky (dluhu) včetně přisiuáenství přesahuje 500.000.-ﬂ Kč; schválením není
dotčen postup podłe ustanovení § 34 odst. 3 EMS.

3.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají v platnosti beze změny.
4.
Toto Cípatření nabývá platnosti e účinnosti dnem jeho podpisu ministrem zdravotnictvi a je
dodatkem č. 2 ke zřizovací listině Fakuitni nemocnice Brno vydané dne 29. května 2012 pod
č.j. MZDR W206 -- ií2012 ve zněni změn provedených üpatřenim lvíínisterstva zdravotnictví

č.j. MZDR 339Qor'2016-ZIOPŘ ze dne 31. května 2016.
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lvlUDr. Svatopluk Němeček. MBA
ministr zdravotnictví

lvíinislerstvo zdravotnictvi

Palackého nčrrněstí 4. i2B 0l Praha 2

iel..!ioz: +420 224 'řřl l í l . evmailz mzcríáimzcr.cz. v.›“v›rv~r.mzar.az

