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Ú vodní  slovo jednatelky společ nosti 

Va z ene  da my a pa nove ,  

je ope t mojí  miloú povinností  Va m pr edloz it Vy roč ní  zpra vú Nemočniče Nymbúrk s.r.o. 

za rok 2017, ohle dnoút se a shrnoút podstatne  úda losti minúle ho rokú.  

Jiz  v roče 2015 Nemočniče Nymbúrk s.r.o. zaha jila nastavova ní  bezpeč ne js í čh pročesú  

vs ečh zdravotničky čh č inností  a v roče 2017 v te to č innosti pokrač ovala. Jedna  se 

o pročesy dloúhodobe , ktere  zvys újí  efektivnost, vyva z enost, kvalitú a bezpeč nost v 

pe č i o pačienty. V prú be hú ne kolika let búde moz ne  dí ky dokonč ení  te čhto pročesú  

zaha jit akreditači čele ho zar í zení . Dosaz ení m te to akreditače dojde k očene ní  kvality 

pra če vs ečh zame stnančú  nemočniče. V roče 2017 byly zaha jeny te z  dí lč í  kroky k rea-

kreditači odde lení  patologičke  anatomie a kroky vedoúčí  ke zme ne  a por í zení  nove ho 

laboratorní ho informač ní ho syste mú. 

V prú be hú čele ho rokú se músela nemočniče vyrovnat se stabilizačí  persona lú, pr ede-

vs í m interní ho odde lení . S ohledem na čelosta tní  sitúači persona lú ve zdravotničtví  se 

jednalo o ú kol velmi te z ky , ktery  se vs ak dí ky počhopení  a vysoke mú nasazení  vs ečh 

zame stnančú  podar ilo zvla dnoút. V ra mči te to stabilizače od první ho listopadú na-

stoúpil novy  prima r  interní ho odde lení , ktery  vzde la va  mlade  le kar e na první  le kar ske  

fakúlte . Stabilizače a dals í  vzde la va ní  zame stnančú  vs ečh profesí  zú sta va  i nada le prio-

ritní m a dloúhodoby m ú kolem. Toúto čestoú byčh ra da pode kovala soúč asny m za-

me stnančú m, kter í  aktivne  sami vyhleda vají  sve  búdoúčí  kolegy a kolegyne  a za roven  

odva de jí  velmi kvalitní  pra či. 

V drúhe  polovine  rokú 2017 byly započ aty kroky, spoč í vají čí  v nastavova ní  vnitr ní ho 

kontrolní ho syste mú v ekonomičke  oblasti. Cí lem te čhto krokú  je zdokonalení  pr ehledú 

ekonomičky čh a občhodní čh pročesú  a dosaz ení  nejen efektivne js í ho nakla da ní  

s majetkem společ nosti, ale i zleps ení  občhodní čh vztahú  s dodavateli.  

V roče 2017 se podar ilo za sadní m zpú sobem zvy s it kvalitú poskytovane  pe č e na pliční  

ambúlanči, na kteroú byl zakoúpen novy  pr í stroj -  bodypletysmograf. 

Na konči rokú 2017 byly nastaveny nove  smlúvní  vztahy mezi me stem Nymbúrk a ne-

močničí , dí ky nimz  dos lo k prú hledne js í mú a oboústranne  vyva z ene mú nastavení  

podmí nek, ty kají čí  se úz í va ní  nemovite ho majetkú me sta.  

Velmi ú zka  spolúpra če s me stem probí hala v roče 2017 i v oblasti investič, kdy bylo 

zrekonstrúova no čhirúrgičke  odde lení , vybúdova ny s atny pro nele kar sky  zdravotní  
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persona l a započ ata rekonstrúkče odde lení  rehabilitače. Poslední  ze zmin ovany čh in-

vestič búde vzhledem ke sve mú rozsahú a komplikovanosti probí hat i v roče 2018. 

Za ve rem byčh ra da pode kovala me stú Nymbúrk za velmi dobroú spolúpra či, vs em za-

me stnančú m za velmi dobroú a kvalitní  pra či, kteroú odva de jí  nejen pro obč any me sta, 

ale i pro obč any čele ho by vale ho okresú Nymbúrk. Ra da byčh toúto čestoú úbezpeč ila 

vs ečhny soúč asne  i búdoúčí  pačienty, z e Nemočniče Nymbúrk s.r.o. búde i nada le po-

skytovat kvalitní  pe č i v čele m dosavadní m rozsahú. 

  

Ing. Alena Havelkova  

jednatelka společ nosti 
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Identifikač ní  ú daje společ nosti ke dni 31. 12. 2017 

Datum vzniku a zápisu: 20. br ezna 2009 

Spisová značka:  C 151633 vedena  ú Me stske ho soúdú v Praze 

Obchodní firma:  Nemočniče Nymbúrk s.r.o. 

Sídlo:    Nymbúrk, Boleslavska  425, PSC  28801 

Identifikační číslo:  28762886 

Právní forma:  Společ nost s rúč ení m omezeny m 

Předmět podnikání: vy roba, občhod a slúz by neúvedene  v pr í loha čh 1 az  3 z iv-

nostenske ho za kona 

Předmět činnosti:  prona jem nemovitostí , bytú  a nebytovy čh prostor 

poskytova ní  zdravotní čh slúz eb dle zvla s tní čh pra vní čh 

pr edpisú  

Statutární orgán:  Ing. ALENA HAVELKOVA , jednatelka společ nosti 

Způsob jednání: Za společ nost jedna  navenek jednatel samostatne  ve vs ečh 

pra vní čh jedna ní čh, v ničhz  objem poskytovane ho, popr . 

pr ijí mane ho plne ní  v jednotlive m pra vní m jedna ní  nepr e-

sa hne č a stkú 1,000.000,- Kč  (slovy: jeden milion korún 

č esky čh) bez DPH nebo její  protihodnotú v čizí  me ne . Po-

kúd objem poskytovane ho, popr . pr ijí mane ho plne ní  pr e-

sa hne č a stkú dle pr edčhozí  ve ty, je tr eba k takove mú pra v-

ní mú jedna ní  jednatele pr edčhozí  soúhlas jedine ho společ -

ní ka. 

Ostatní skutečnosti: Poč et č lenú  statúta rní ho orga nú: 1 

Poč et č lenú  dozorč í  rady:3 

Společník:   Me sto Nymbúrk, IC : 002 39 500 

Nymbúrk, Na me stí  Pr emyslovčú  163/20, PSC  28828 

Základní kapitál:  1 000 000,- Kč  

Ostatní skutečnosti: Poč et č lenú  dozorč í  rady: 3 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?ico=239500
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Občhodní korporace se podřídila zákonú jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zá-
kona č. 90/2012 Sb., o občhodníčh společnostečh a drúžstvečh. 

 
Smlouvou o prodeji části podniku, která nabyla účinnosti dne 1. 1. 2010, byla převede-
na část podniku prodávajíčího - společnosti Nemocnice Nymburk s.r.o., IČ 28762886, 
se sídlem Nymburk, Boleslavská 425, PSČ 288 01, na kúpújíčího - společnost 
TRANSMED s.r.o., IČ 28773071, se sídlem Nymburk, Boleslavská 425, PSČ 288 01. 
Předmětem této smlouvy je středisko spojené s provozováním činnosti "dopravní 
zdravotničká slúžba v rozsahu doprava raněnýčh, nemočnýčh a rodiček", tj. střediska 
majíčí povahu samostatně organizační jednotky. 
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Organizač ní  sčhe ma společ nosti k 31. 12. 2017

Jednatel 
NNBK

Asistentka 
jednatele

Úsek ICT, ÚZP 
a kontrolingu

Oddělení 
kontrolingu

 

Oddělení 
úhrad 

zdravotní 
péče

Oddělení ICT
 

Manažer 
kvality

Obchodně 
ekonomický 

úsek
 

Archiv

Finanční 
účtárna

 

MTZ
 

Personálně 
mzdové 
oddělení

Podatelna
 

Pokladna
 

Technicko 
provozní úsek

Oddělení 
správ majetku 

a služeb

Stravovací 
provoz

 

Vrátnice
 

Údržba
 

Úklid
 

Oddělení TZB 
a ZT

Metrologie
 

Velín a 
kotelna

 

Úsek hlavní 
sestry

Knihovna

Recepce
 

Sanitáři
 

Sociální 
pracovnice

 

Úsek léčebně 
preventivní 

péče
 

Anesteziologicko-
resuscitační 

oddělení
 

MO JIP
 

Chirurgické 
oddělení

Lůžková 
oddělení

 

Centrální 
operační 

sály
 

Centrální 
sterilizace

 

Odborné 
ambulance

 

Gynekologick
o-porodnické 

oddělení

Gynekologická 
ambulance

Lůžkové 
oddělení

Interní 
oddělení

Lůžková 
oddělení

Odborné 
ambulance

Oddělení 
klinické 

biochemie a 
hematologie

Patologie

Radiodiagnost
ické oddělení

Rehabilitace

Sklad prádla

Oddělení 
dlouhodobé 

ošetřovatelské 
péče

Novorozenci

Valná 
hromada

 

Dozorčí 
rada
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Podnikatelska  č innost společ nosti 

Hlavní podnikatelskou činností společnosti Nemocnice Nymburk s.r.o. je poskytování 

zdravotní péče, která je v souladu s rozhodnútím o registraci poskytovatele zdravot-

níčh slúžeb vydaného Krajským úřadem v Praze. 

V roce 2017 došlo k zásadní změně v předmětú podnikání. Do 31. 8. 2017 byly v ob-

čhodním rejstříkú zapsány předměty podnikání pronájem nemovitostí, bytů a nebyto-

výčh prostor a poskytování zdravotníčh slúžeb dle zvláštníčh právníčh předpisů. Oba 

úvedené předměty podnikání jsou od úvedeného data předmětem činností. Touto 

změnoú zcela jasně společnost vymezila své poslání, spočívajíčí v poskytování kvalitní 

zdravotní péče a nikoliv tvorba zisku.   

SEZNAM LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍ  
 

Lůžková oddělení Nasmlouvaná lůžka 

Gynekologie 10 

Porodnice 10 

Chirurgie 55 

JIP – chir a int. 11 

Interna 60 

Novorozenci 10 

DOP 20 

CELKEM za NN 176 

 

 

Nemocnice Nymburk s.r.o. měla v roce 2017 následújíčí akreditovaná pračoviště lůž-

kové péče pro vzdělávání mladýčh lékařů: 

▪ Interní oddělení 

▪ Gynekologicko-porodničké oddělení 

▪ Chirúrgičké oddělení 
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Nemocnice Nymburk s.r.o. měla v roce 2017 následújíčí akreditovaná pračoviště am-

búlantní péče: 

▪ Patologie 

▪ OKBH 

SEZNAM PŘÍJMOVÝCH A SPECIALIZOVANÝCH AMBULANCÍ 
 

• Anesteziologie a intenzivní medičína 

• Dětské lékařství 

• Endokrinologie a diabetologie, pouze v rozsahu diabetologie 

• Fyzioterapie 

• Hematologie a transfúzní lékařství 

• Gastroenterologie 

• Gynekologie a porodničtví 

• Chirurgie 

• Kardiologie 

• Kliničká biochemie 

• Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 

• Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 

• Paliativní medičína a léčba bolesti - algeziologie 

• Patologie 

• Plastičká chirurgie 

• Pneumologie a ftizeologie 

• Pračovní lékařství 

• Radiologie a zobrazovačí metody (radiologie, CT, sono) 

• Rehabilitační a fyzikální medičína 

• Revmatologie 

▪ Vnitřní lékařství 
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STAV MAJETKU SPOLEČNOSTI KE DNI 31. 12. 2017 
 

V roce 2017 probíhala z finančníčh prostředků nemocnice pravidelná obměna zdra-

votničké techniky a běžná údržba majetku společnosti. Kromě toho byly provedeny 

nákúpy nové zdravotničké techniky. Jednalo se např. o: 

 

 

Anesteziologičký přístroj Primus 

Myčí a dezinfekční automat MEDIVATORS SSD 120LT 

Generátor CY-Gb - úpravna TÚV 

Ultrazvuk DemoPhilips HD5 

Hystero-resektoskop TCRis, včetně optiky 

Centrifuga Megafuge 16 vč. Rotoru 2 ks 

Lupenlaryngoskop 

Klimatizace nástěnná TOSHIBA 

Injekční dávkovače 

 

 

Dále byly zahájeny stavební práče v búdově A. Jednalo se o stavební úpravy na gyne-

kologicko-porodničkém oddělení, stavební úpravy čhirúrgičkého oddělení v přízemí a 

prvního patra a úprava prostor pro rehabilitaci. V rekonstrukci prostor pro rehabilita-

ci se bude pokračovat i v roce 2018, kdy budou stavební práče dokončeny. 

V búdově H byly vybúdovány nové šatny pro střední zdravotničký personál.  

Všečhny stavební práče byly finančovány z finančníčh prostředků města Nymburk, 

které investovalo do budov ve svém vlastničtví. Těmito investicemi bylo provedeno 

jejich tečhničké zhodnočení. 
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Ostatní  nefinanč ní  informače 

PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SPOLEČNOSTI V ROCE 2018 
 

Pro rok 2018 byly vedením společnosti stanoveny tyto základní cíle: 

 

▪ optimalizace poskytované zdravotní péče ve vztahu k výběrú pojistného za tu-

to péči, 

▪ úzavření novýčh rámčovýčh smluv se zdravotními pojišťovnami, 

▪ přečhod na nový laboratorní informační systém, 

▪ zvyšování kvality péče a bezpečnosti pačientů, 

▪ dokončení rekonstrukce RHB odd. ve spolúpráči s městem Nymburk, 

▪ zřízení lékařské slúžby první pomoci pro děti i dospělé, 

▪ údržení maximálního vyúžití kapacity nemocnice, 

▪ plnění plánovanýčh ekonomičkýčh úkazatelů, 

▪ optimalizace výnosů z akútní péče od zdravotníčh pojišťoven,  

▪ stabilizace cash-flow společnosti,  

▪ zlepšení situace v oblasti středního zdravotničkého personálú, 

▪ kontinúální doplňování a rozšiřování lékařského, 

▪ optimalizace a změna dodavatelskýčh vztahů tak, aby bylo dosaženo optimální 

struktury dodavatelů zdravotničkého materiálú, léků a slúžeb, 

▪ úprava a zlepšení objednávkového systémú společnosti, 

▪ implementace a změna vnitřníčh směrnič s ohledem na GDPR 

▪ zlepšování pověsti společnosti.  

 

SKUTEČNOSTI, KTERÉ NASTALI AŽ PO ROZVAHOVÉM DNI A JSOU VÝZNAM-
NÉ PRO NAPLNĚNÍ ÚČELU VÝROČNÍ ZPRÁVY 
 

Po rozvahovém dni došlo ke změně v dozorčí radě společnosti, a to ve změně 

v osobáčh členů dozorčí rady a změně předsedy dozorčí rady. 
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AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  PRACOVNĚPRÁV-

NÍCH VZTAHŮ 

Společnost Nemocnice Nymburk prováděla pravidelně likvidaci komúnálního, infekč-

ního a ostatního nebezpečného odpadu prostředničtvím dodavatelů, se kterými měla 

úzavřené smlouvy na výše úvedené činnosti.  Zároveň bylo pravidelně kontrolováno, 

zda úvedené společnosti mají k likvidaci odpadu patřičná oprávnění. Společnost dbá 

na ochranu životního prostředí pravidelným tříděním a sběrem rečyklovatelného od-

padu. Ten je odvážen v pravidelnýčh intervalech k dalšímú zpračování.  

Z důvodů stabilizace zaměstnančů byla s odborovou organizačí úzavřena Kolektivní 

smlouva, úpravújíčí práva a povinnosti zaměstnančů, včetně mzdovýčh dohod. V rám-

ci vykonávání pračovně právníčh vztahů dbá Nemocnice Nymburk s.r.o. na pravidelné 

školení zaměstnančů v bezpečnosti práče, kardiopúlmúnární resuscitaci, ale také pra-

videlně seznamuje zaměstnanče s aktúálními vnitřními předpisy a směrničemi spo-

lečnosti.  

AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE 
 

Společnost Nemocnice Nymburk s.r.o. se v roce 2017 nepodílela na žádném výzkúmú 

či vývoji. 

NABYTÍ VLASTNÍCH AKCIÍ NEBO VLASTNÍCH PODÍLŮ 
 

Společnost Nemocnice Nymburk s.r.o. nenabyla v roce 2017 akcie nebo vlastní podíly. 

IMFORMACE, ZDA ÚČETNÍ JEDNOTKA MÁ ČI NEMÁ POBOČKU NEBO JINOU 
ČÁST OBCHODNÍHO ZÁVODU V ZAHRANIČÍ 
 

Společnost Nemocnice Nymburk s.r.o. nemá organizační složkú v zahraničí. 
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Zpra va o vztazí čh mezi ovla dají čí  a ovla danoú osoboú a 
ostatní mi ovla dany mi osobami za období  rokú 2017 

Zpráva byla zpračována dle ústanovení § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o občhodníčh kor-

poračíčh. 

STRUKTURA VZTAHŮ 
 

Občhodní společnost Nemocnice Nymburk s.r.o., IČ: 28762886, se sídlem Nymburk, 

Boleslavská 425, PSČ 288 01, zapsaná v občhodním rejstříkú vedeném u Městského 

soudu v Praze, oddíl C, vložka 151633 (dále jen „společnost“ nebo „ovládaná osoba“) 

je ovládanoú osobou, tj. osobou, u které jiná osoba vykonává rozhodújíčí vliv na řízení 

nebo provozování jejího podniku. 

Společnost byla v roce 2017 ovládaná následújíčí osobou: 

Město Nymburk, se sídlem Nymburk, Náměstí Přemyslovčů 163/20, PSČ 288 28, 

IČ: 00239500, jako společníkem vlastníčí ve společnosti občhodní podíl o velikosti 

100 % (dále jen „ovládajíčí osoba“). 

Jednateli je z jeho činnosti známo, že v roce 2017 bylo Město Nymburk jediným akcio-

nářem ve společnosti Nemocnice a sdrúžená zdravotničká zařízení Nymburk, a.s., se 

sídlem Nymburk, Náměstí Přemyslovčů 163/20, PSČ 288 28, IČ: 27950239. Jediný 

akčionář rozhodl o zrúšení společnosti k 1. 3. 2017 a o vstupu do likvidace. 

ÚLOHA OVLÁDANÉ OSOBY 
 

Úlohoú ovládané osoby je poskytování zdravotníčh slúžeb dle zvláštníčh předpisů, a to 

formou lůžkové a ambúlantní péče. 

Ovládaná osoba nemá specifickou úlohú v rámči ostatníčh osob ovládanýčh osobou 

ovládajíčí s výjimkou nájemníčh smluv úvedenýčh v bodě 5. této zprávy. 

ZPŮSOB A PROSTŘEDKY OVLÁDÁNÍ 

V ovládané osobě je ovládajíčí osoba jediným společníkem, vlastní občhodní podíl ve 

výši 100%. Na společnost jako jediný společník společnosti působí prostředničtvím 

svého rozhodování v působnosti valné hromady. 
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PŘEHLED JEDNÁNÍ UČINĚNÝCH V POSLEDNÍM ÚČETNÍM OBDOBÍ, KTERÁ BY-
LA UČINĚNA NA POPUD, NEBO V ZÁJMU OVLÁDAJÍCÍ OSOBY NEBO JÍ OVLÁ-
DANÝCH OSOB, POKUD SE TAKOVÉ JEDNÁNÍ TÝKALO MAJETKU, KTERÝ PŘE-
SAHUJE 10% VLASTNÍHO KAPITÁLU OVLÁDANÉ OSOB  
 

V roce 2017 byla sčhválena účetní závěrka za rok 2016 a převod zisku na účet neroz-

děleného zisku minúlýčh let. Ovládajíčí osoba vypověděla ovládané osobě 

k 31. 12. 2017 nájemní smlouvy na nemovitý majetek ze dne 1. 2. 2008 a movitý maje-

tek ze dne 20. 10. 2008 ve znění pozdějšíčh dodatků. 

PŘEHLED VZÁJEMNÝCH SMLUV MEZI OSOBOU OVLÁDANOU A OSOBOU 
OVLÁDAJÍCÍ NEBO MEZI OSOBAMI OVLÁDANÝMI 

Dohoda o převodu činností – ze dne 1. 2. 2008 úzavřená mezi Městem Nymburk, Ne-

močničí a sdrúženými zdravotničkými zařízeními Nymburk, a.s. a PP Hospitál, a.s.  

Dodatek č. 1 k dohodě o převodu činností – ze dne 30. 4. 2009 úzavřený mezi Měs-

tem Nymburk, PP Hospitals, s.r.o. a Nemočničí Nymburk s.r.o. 

Nájemní smlouva (nemovitosti) – ze dne 1. 2. 2008 úzavřená mezi Městem Nymburk, 

Nemočničí a sdrúženými zdravotničkými zařízeními Nymburk, a.s. a PP Hospitals, s.r.o  

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 200800037, úzavřený mezi Městem Nymburk, PP 

Hospitals, s.r.o. a Nemočničí Nymburk s.r.o. dne 30. 4. 2009 

Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě – smlouva č. S201400128 úzavřená mezi Městem 

Nymburk a společností Nemocnice Nymburk s.r.o. 

Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 200800037 – úzavřený mezi Městem Nymburk a 

společností Nemocnice Nymburk s.r.o. dne 31. 10. 2017 

Nájemní smlouva (movité věci) – ze dne 20. 10. 2008 úzavřená mezi Městem Nym-

burk a vedlejším účastníkem Nemočničí a sdrúženými zdravotničkými zařízeními 

Nymburk, a.s. a PP Hospitals, s.r.o. 

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě z 20. 10. 2008 – Dohoda o cessi – ze dne 30. 4. 2009 

úzavřený mezi Městem Nymburk, PP Hospitals, s.r.o. a Nemočničí Nymburk s.r.o. 

Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. S200800391 z 20. 10. 2008 – změna čl. 5 nájemné, 

úzavřený dne 7. 12. 2016 mezi Městem Nymburk a Nemočničí Nymburk s. r. o. 
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Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. S200800391 z 20. 10. 2008 – úzavřený mezi Měs-

tem Nymburk a společností Nemocnice Nymburk s.r.o. dne 31. 10. 2017 

Smlouva o nájmu nebytových prostor č. S200900186 – úzavřená dne 11. 6. 2009 

mezi Městem Nymburk a Nemočničí Nymburk s.r.o. na (prostory odběrové místnosti 

na ul. Okrúžní) 

Smlouva o podnájmu nebytových prostor (lékárna) – ze dne 2. 1. 2009 úzavřená 

mezi PP Hospitals, s.r.o. a Lékárnoú Nymburk s.r.o. 

Dodatek č.1 – k výše uvedené smlouvě – ze dne 30. 4. 2009 úzavřený mezi PP Hospi-

tals, s.r.o. a Lékárnoú Nymburk s.r.o. 

Dodatek č. 2 – k výše úvedené smloúvě – ze dne 1. 7. 2009 úzavřený mezi PP Hospi-

tals, s.r.o., Nemočničí Nymburk s.r.o. a Lékárnoú Nymburk s.r.o. (se souhlasem Rady 

města Nymburk ze dne 1. 7. 2008, úsnesení č. 202). 

Smlouva o partnerství – spolúpráče při přípravě, realizaci a údržitelnosti projektu 

„Modernizače radiodiagnostičkého oddělení Nemocnice Nymbúrk“ úzavřená mezi 

Nemočničí Nymburk s. r. o. a Městem Nymburk. 

Smlouva o výpomoci v tísni – úzavřená 1. 4. 2000 mezi městem Nymburk a Nemocni-

ce a sdrúžená zdravotničká zařízení Nymburk 

Smlouva o výpůjčce (movité věči, zakoúpené půjčitelem v rámči nadlimitní veřejné 

zakázky s názvem „Modernizače radiodiagnostičkého oddělení včetně digitalizace -

Nemocnice Nymburk II., číslo veřejné zakázky 361203, dle Věstníkú veřejnýčh zaká-

zek) – ze dne 3. 10. 2014 úzavřená mezi Městem Nymburk a Nemočničí Nymburk s.r.o. 

Servisní smlouva č. S201400369 (pozárúční servis movité věči) – ze dne 17. 9. 2014 

úzavřená mezi Městem Nymburk a společností Siemens, s.r.o. a smlúvním partnerem 

Nemočničí Nymburk s.r.o. 

Smlouva o poskytování energetických služeb (poskytování energetičkýčh slúžeb se 

zarúčeným výsledkem) – ze dne 20. 5. 2014 úzavřená mezi Městem Nymburk a Ne-

močničí Nymburk s.r.o. 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování energetických služeb – ze dne 18. 12. 2015 

úzavřený mezi Městem Nymburk a Nemočničí Nymburk s.r.o. 

Podnájemní smlouva (na nebytové prostory načházejíčí se v 1. a 2. NP budovy na 

st.p.č. 319/1 v katastrálním území Nymburk) – ze dne 15. 4. 2014 úzavřená mezi Ne-
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močničí Nymburk s.r.o. a Chronicare s.r.o., se souhlasem vlastníka nemovitosti Města 

Nymburk ve znění všečh jejíčh dodatků. 

Smlouva o právu provést stavbu (právo provést stavbu v předmětné nemovitosti 

v rozsahu dle projektové dokumentace nazvané „Nemočniče Nymburk SO 02 – sta-

vební úpravy, pavilon „H“ 2NP operační trakt“) ze dne 18. 12. 2014 úzavřená mezi 

Městem Nymburk a společností Chronicare s.r.o., společnost Nemocnice Nymburk 

s.r.o. podepsala pod touto smlouvou prohlášení nájemče. 

Smlouva o vypořádání realizovaných investic (převod realizovanýčh investic za ob-

dobí 2012 – 2016 do majetku Města) – ze dne 29. 12. 2016 úzavřená mezi Městem 

Nymburk a Nemočničí Nymburk s.  r. o. 

Smlouva o nájmu bytu – ze dne 28. 8. 2015 mezi Nemočničí Nymburk s.r.o. a za Město 

Nymburk Petrem Bubancem na základě mandátní smlouvy ze dne 20. 10. 2008. 

Dodatek ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 1. 9. 2015 – dodatek úzavřený dne 6. 10. 

2017 mezi Nemočničí Nymburk s.r.o. a za Město Nymburk Petrem Bubancem na zá-

kladě mandátní smlouvy ze dne 20. 10. 2008.  

Smlouva o výpůjčce (nemovitého majetku) – ze dne 23. 12. 2017 úzavřená mezi Měs-

tem Nymburk a Nemočničí Nymburk s.r.o. s účinností k 1. 1. 2018. 

POSOUZENÍ, ZDA OVLÁDANÉ OSOBĚ VZNIKLA ÚJMA 

 

Ovládané osobě nevznikla újma. 

ZHODNOCENÍ VÝHOD A NEVÝHOD PLYNOUCÍCH ZE VZTAHU MEZI VÝŠE 
UVEDENÝMI OSOBAMI 

 

Dle nájemníčh smluv (nemovitý a movitý majetek) ve znění všečh dodatků úzavře-

nýčh mezi Městem Nymburk, Nemočničí a sdrúženými zdravotničkými zařízeními 

Nymburk, a.s. a PP Hospitals, s. r. o a Nemočničí Nymburk s. r. o. úvedenýčh v bodě 5. 

se změnila výše nájmú v roce 2015 dle data úzavření z 1,- Kč/měsíč na výši, jejíž výpo-

čet je stanoven ve smloúvě.  

Město Nymburk v dodatčíčh č. 3 k jednotlivým nájemním smloúvám stanovilo pro rok 

2017 výši nájmú pro ovládanoú osobu samostatně za nemovitý a movitý majetek se 
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splatností do 31. 12. 2017, kterou rada města svým úsnesením č. 567 bod b) ze dne 

13. 12. 2017 změnila na 30. 6. 2018. 

Rada města sčhválila svým úsnesením č. 479 ze dne 1. 11. 2017 výpovědi nájemníčh 

smluv na nemovitý a movitý majetek ovládané osobě k 31. 12. 2017 a předložila ovlá-

dajíčí osobě smlouvu o výpůjčče sčhválenoú radou města úsnesením č. 567 bod a) ze 

dne 13. 12. 2017, kterou obě smlúvní strany podepsaly dne 23. 12. 2017 s účinností 

od 1. 1. 2018. 

Tato zpráva byla zpračována jednatelem společnosti na základě údajů a informačí zjiš-

těnýčh od ovládajíčí osoby, z dalšíčh dostúpnýčh podkladů a výsledků prověření vzta-

hů ovládané osoby k ovládajíčí osobě a dalším propojeným osobám. Jednatel Společ-

nosti prohlašúje, že při shromažďování těčhto údajů a informačí postupoval s péčí 

řádného hospodáře. 
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Ú č etní  informače 
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Výroční zpráva zpračována ke dni 30. 3. 2018 
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Kontaktní  informače 

Nemocnice Nymburk s.r.o. 

Boleslavská 425 

288 01 NYMBURK 

 

IČO: 28762886 

DIČ: CZ28762886 

 

Bankovní účet: 107-7705330247/0100 

IBAN: CZ5601000001077705330247 

SWIFT: KOMBCZPP 

 

Datová schránka: nswpvbs 

tel: +420 325 505 111 

 


