\l.
MUDr. Tomáš Julínek, MBA
ministr zdravotnictví

V Praze dne /o. května 2007
Č. j . : M Z D R 2942/2007

Zřizovací

listina

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Podle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění
pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů,
m ě n í m a d o p l ň u j i rozhodnutí ministra zdravotnictví ze dne 25. listopadu 1990
č.j. OP-054-25.11.90 a rozhodnutí ministra zdravotnictví ze dne 31. 12. 1999
č. j . 48193/99, včetně jeho dodatků, a zároveň tímto vydávám

úplné znění zřizovací listiny
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, která je státní příspěvkovou organizací v přímé
řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví a je samostatným právním subjektem (dále jen
„organizace").

I.
Označení zřizovatele
Název:
Sídlo:
IČ:

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého náměstí 4 , 1 2 8 01 Praha 2
00024341

II.
Označení organizace
Název:
Sídlo:
IČ:

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Pekařská 53, 656 91 Brno
00159816

III.
Určení doby, na kterou je organizace zřízena
Organizace je zřízena na dobu neurčitou.

IV.
Stanovení účelu, pro který byla organizace zřízena a tomu odpovídajícího předmětu
činnosti organizace
Organizace
poskytuje
občanům
komplexní
diagnostickou,
léčebnou
a ošetřovatelskou péči ústavní, ambulantní a stacionární a vykonává komplexní
lékárenskou činnost. Její určená odborná pracoviště jsou výukovými základnami Lékařské
fakulty Masarykovy univerzity.
K dalším činnostem organizace patří:
•
•

•
•
•

podílení se na odborné výuce žáků středních zdravotních škol, vyšších
odborných škol, vysokých škol;
specializační vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a vzdělávání
v programech určených
pro pracovníky nelékařských zdravotnických
povolání;
plnění vědecko výzkumných úkolů;
provádění klinického hodnocení léčiv a zdravotnických prostředků;
zajištění a výkon ekonomické, provozní, investiční, administrativní a další
činnosti v rozsahu potřebném pro naplnění účelu, k němuž byla organizace
zřízena.

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
i
nemovité,
práva,
pohledávky
a
závazky.
Celkový stav aktiv a pasiv rozvahy ke dni 31. 12. 2006 činil pasiva 2 746 328 tis. Kč,
aktiva 2 746 328 tis. Kč.

VI.
Funkční označení vedoucího organizace
Vedoucím organizace je její ředitel,
zdravotnictví. Ředitel jmenuje svého zástupce.

kterého

jmenuje

a

odvolává

ministr

VII.
Statut a organizační uspořádání
Bližší vymezení úkolů organizace určuje její statut, který včetně změn a dodatků
schvaluje zřizovatel. Na jeho podkladě vydá ředitel organizace organizační řád.

VIII.
Jiná činnost
V souladu s ustanovením § 63 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a
o 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.

IX.
Schvalování právních úkonů zřizovatelem
V souladu s ustanovením § 45 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, si Ministerstvo zdravotnictví vyhrazuje podle § 12 odst. 6, § 22 odst. 6
cit. zákona schvalování následujících právních úkonů:
1. Schvalování smluv o úplatném nabytí nemovité věci, bytu nebo nebytového
prostoru do vlastnictví České republiky uzavíraných organizací, jestliže kupní
cena jednotlivě přesáhne 300 000,- Kč;
2. Schvalování smluv o převodu movitých věcí (nepodléhajících schválení podle
§ 22 odst. 4 cit. zák.) uzavíraných organizací v případech, kdy zůstatková
hodnota těchto movitostí jednotlivě je větší než 300 000,- Kč.

X.
Závěrečná ustanovení
Tato zřizovací listina nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího vydání.

MUDr. Tomáš Julínek, MBA
ministr zdravotnictví

Příloha č. 1
Zřizovací listiny
Č. j . : M Z D R 2942/2007
ze dne JO.kUtm icO?

P ř í l o h a č. 1
ke zřizovací listině
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Jiná činnost
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (dále jen „organizace") vykonává na
základě vzniklého živnostenského oprávnění podle § 10 zákona č. 455/1991 Sb., o
živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, nebo na základě oprávnění
udělených dle zvláštních předpisů, a v souladu s ustanovením § 63 zákona č. 218/2000
Sb., ve znění pozdějších předpisů, následující jinou činnost:
•
•

provoz rekreačního a školícího střediska;
provozování parkoviště.

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.
Organizace k výkonu jiné činnosti využívá majetek ve vlastnictví státu, s nímž je
příslušná hospodařit, a který slouží k naplnění účelu jejího zřízení. Majetek jiné osoby
může organizace k vykonávání jiné činnosti využít pouze na základě smlouvy předem
schválené zřizovatelem a z a podmínky, že náklady na jinou činnost včetně nákladů za
využití majetku jiné osoby budou v plné výši pokryty výnosy z této jiné činnosti.

