MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
CESKE REPUBLIKY
ústřední orgán státní správy podle ustanovení § 1 zákona á 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů
státní správy České republiky,
organizační složka státu podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích.

ZŘIZOVACÍ LISTINA
státní příspěvkové organizace

Nemocnice Na Homolce
vydaná Ministerstvem zdravotnictví
dne 29. května 2012 pod čj.: MZDR 17268 - XVII/2012,
ve znění změn provedených Opatřením Ministerstva zdravotnictví
vydaného pod čj.: MZDR 48525/2016-1/OPŘ ze dne/ / / ( • . 2016

V souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a
jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s ustanovením § 2 vyhlášky č. 62/2001 Sb,. o hospodaření organizačních složek státu a
státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, a dále v souladu
s ustanovením § 2 odst. 1 a ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních
službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění
pozdějších předpisů,
vydává Ministerstvo zdravotnictví úplné znění zřizovací listiny
Nemocnice Na Homolce.
Nemocnice Na Homolce (dále jen „organizace“) je státní příspěvková organizace, jejímž
zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR. Organizace je samostatným právním
subjektem.

I.
Označení zřizovatele
Název:
Sídlo:
IČ:

Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví
Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2
00024341
II.
Označení organizace

Název:
Sídlo:
IČ:

Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2, 150 30 Praha 5
00023884

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz

III.
Doba vzniku a určení doby, na kterou je organizace zřízena
Organizace byla zřízena rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25. listopadu 1990
č.j. OP-054-25.11.90. 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 poskytování zdravotních služeb, tj. poskytuje:
A. zdravotní péči ve formě:
a) lůžková péče
- akutní lůžková péče intenzivní
- akutní lůžková péče standardní
b) ambulantní péče
- primární ambulantní péče
- specializovaná ambulantní péče
c) jednodenní péče
ve vymezených medicínských oborech uvedených ve statutu;
B. druhy zdravotní péče podle účelu:
- preventivní péče
- diagnostická péče
- dispenzární péče
- léčebná péče
- léčebně rehabilitační péče + lázeňská léčebně rehabilitační péče
- ošetřovatelská péče
- paliativní péče
- lékárenská péče a klinickofarmaceutická péče
C. zdravotnickou dopravní službu
D. zdravotní služby v rozsahu činnosti odběrových zařízení nebo tkáňových zařízení
E. zdravotní služby v rozsahu činnosti zařízení transfuzní služby nebo krevní banky.
Organizace poskytuje specializovanou a vysoce specializovanou péči se zaměřením na oblast
neurologicko-neurochirurgických onemocnění a oblast kardiovaskulárních onemocnění.
Systematicky rozvíjí zdravotní služby a zdravotní péči v souladu se současnými dostupnými
poznatky lékařské vědy za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy.
K dalším činnostem organizace patří:
- rozvíjení vědy a výzkumu - provádí základní a aplikovaný výzkum, zavádění a
ověřování nových metod, šíření jejích výsledků prostřednictvím výuky a
publikováním.
Provádí klinické hodnocení léčiv a ověřování prostředků
zdravotnické techniky. Zisk z vědecké a výzkumné činnosti bude zpětně
investován do provádění výzkumu a vývoje, včetně šíření jejich výsledků;

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého náměstí 4, i 28 01 Praha 2
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz

-

-

v souladu s ustanovením zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném
systému, ve znění pozdějších předpisů, se stává v době vyhlášení krizového
stavu ostatní složkou integrovaného záchranného systému a plní úkoly s tím
spojené. V souladu s ustanovením zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení,
ve znění pozdějších předpisů, plní úkoly spojené s přípravou na řešení a
řešením mimořádných událostí a krizových situací, včetně úkolů spojených
s obranou státu;
podílí se na specializačním vzdělávání pro lékaře, zubní lékaře a farmaceuty a
vzdělávání v programech určených pro nelékařské zdravotnické pracovníky;
podílí se na odborné praxi žáků středních zdravotních škol, vyšších odborných
škol a vysokých škol;
zajišťuje činnost ekonomickou, provozní, technickou, investiční, administrativní
a činnosti obslužných provozů v rozsahu potřebném pro naplnění účelu svého
zřízení.

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 a nemovité, práva, pohledávky a závazky. Celkový stav aktiv a pasiv dle rozvahy ke
dni 31. 12. 2011 činí 2,661.741.694,-Kč (Příloha č. 2).
Podrobný soupis majetku provede státní příspěvková organizace nejpozději do 30. 6. 2012 a
bude tvořit Přílohu č. 3 této zřizovací listiny.
VI.
Funkční označení vedoucího organizace
Vedoucím organizace je její ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví. Ředitel
ustanovuje a odvolává svého zástupce.

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

Vlil.
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.

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz

IX.
Schvalování právních jednání zřizovatelem
Ministerstvo zdravotnictví si podle ustanovení § 12 odst. 6, ustanovení § 22 odst. 7,
ustanovení § 27 odst. 5, ustanovení § 27a odst. 2, ustanovení § 36 zákona č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění (dále jen
ZMS), vyhrazuje právo schvalování následujících právních jednání:
1.

schvalování smluv o úplatném převodu hmotné nemovité věci nebo práva stavby do
vlastnictví České republiky uzavíraných organizací, jestliže kupní cena přesáhne
300.000,- Kč;

2.

schvalování smluv o převodu hmotné movité věci, u které převod nepodléhá schválení
podle ustanovení § 22 odst. 5 ZMS, 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) věci, jejíž převod podléhá schválení, nepřevyšuje
minimální dobu odepisování pro danou odpisovou skupinu, viz tabulka § 30 zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů;

3.

souhlas organizace s přenecháním věci nájemcem do podnájmu na dobu delší než 7
kalendářních dnů vyžaduje schválení zřizovatelem; to platí obdobně v případě,
sjednává-li organizace s vypůjčitelem možnost přenechat věc za úplatu k užívání
jinému a také v případě pachtu;

4.

schvalování právních jednání podle ustanovení § 34 a § 35 odst. 1 ZMS (prominutí
dluhu a upuštění od vymáhání pohledávky), pokud jmenovitá hodnota jednotlivé
pohledávky (dluhu) včetně příslušenství přesahuje 500.000,- Kč; schválením není
dotčen postup podle ustanovení § 34 odst. 3 ZMS.
X.
Závěrečná ustanovení

1.
Tato zřizovací listina nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu ministrem zdravotnictví.
Dodatky ke zřizovací listině se číslují pořadovými čísly a jsou její nedílnou součástí.

V Praze dne .^.Z:

<ř=
W * . 2016

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
tel./fax: +420 224 971 11b e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
CESKE REPUBLIKY

V Praze dne 29. května 2012
Č. j.: 17268-XVIIa/2012

PŘÍLOHA c. 1 KE ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
státní příspěvkové organizace
Nemocnice Na Homolce
JINÁ ČINNOST

Nemocnice Na Homolce (dále jen organizace) je oprávněna vykonávat na základě vydaného
živnostenského

oprávnění

podle

ustanovení

§

10

zákona

č.

455/1991

Sb.,

o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, nebo na základě oprávnění
udělených podle zvláštních předpisů a v souladu s ustanovením § 63 zákona č. 218/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech a o změnách některých souvisejících zákonů (rozpočtová
pravidla), ve znění pozdějších předpisů, následující jinou činnost:
® hostinská činnost
•

opravy silničních vozidel

® ubytovací služby
•

praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

® zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
•

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených
v příloze 1-3 živnostenského zákona)

® pronájem nebytových prostor včetně služeb souvisejících
«

poskytování telekomunikačních služeb

® provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci
a rekondici
® masérské, rekondiční a regenerační služby

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
tel /fax- +420 224 972 532/+420 224 916 026, e-mail: hpr@mzcr.cz, www.mzcr.cz

© provozování solárií
® uytovací služby
© pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnost
® příprava, výroba, distribuce a prodej léčivých přípravků
© pronájem a půjčování věcí movitých
© technické činnosti v dopravě

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.

K vykonávání jiné činnosti může být využit pouze majetek ve vlastnictví státu, s nímž je daná
organizace příslušná hospodařit, a který slouží k naplnění účelu jejího zřízení.

Leoš H e g e r
ministr zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého náměstí A, 128 01 Praha 2
tel./fax: +420 224 972 532, e-mail: hpr@mzcr.cz, www.mzcr.cz

Příloha č. 2
Nemocnice Na Homolce

Stav vybraných položek rozvahy k 31.12.2011 (v Kč)

A K T IV A C E L K E M

2 661 741 694

Stálé aktiva

1 788 300 899

Dlouhodobý nehmotný majetek

20 750 314

Software

20 750 314

Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Stavby
SMV
Dlouhodobý finanční majetek

Oběžná aktiva
Zásoby

1 766 650 585
143 735 778
1 050 152 994
562 562 438
900 000
873 440 795
21 568 344

Krátkodobé pohledávky

509 195 017

Krátkodobý finanční majetek

342 677435

Dohadné účty aktiv

18 065 000

P A S IV A C E L K E M

2 661 741 694

Vlastní kapitál

1 934 576 437

Fondy účetní jednotky

127 952 558

Výsledek hospodaření

18 333 943

Cizí zdroje
Rezervy

727 165 257
10 000 000

Krátkodobé závazky

716 725 257

Dohadné účty pasiv

141 275 044

