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Identifikač ní  ú daje společ nosti ke dni 31. 12. 2018 

 

Datum vzniku a zápisu: 20. br ezna 2009 

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

Obchodní firma:  Nemočniče Nýmbúrk s.r.o. 

Sídlo:    Nýmbúrk, Boleslavska  425, PSC  28801 

Identifikační číslo:  28762886 

Právní forma:  Společ nost s rúč ení m omezený m 

Předmět podnikání: vý roba, občhod a slúz bý neúvedene  v pr í loha čh 1 az  3  

z ivnostenske ho za kona 

Předmět činnosti:  prona jem nemovitostí , býtú  a nebýtový čh prostor 

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

pr edpisú  

Statutární orgán:  Dr. Ing. IVAN OLIVA, jednatel společ nosti 

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

pra vní čh jedna ní čh, v ničhz  objem poskýtovane 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  (slový: jeden milion korún 

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

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

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

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

leč ní ka. 

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

Poč et č lenú  dozorč í  radý: 3 

Jediný společník:  Me sto Nýmbúrk, IC : 002 39 500 

Nýmbúrk, Na me stí  Pr emýslovčú  163/20, PSC  28828 

Základní kapitál:  1 000 000,- Kč  

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?ico=239500
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Organizač ní  sčhe ma společ nosti k 31. 12. 2018 
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Zpra va o podnikatelske  č innosti společ nosti 

 

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

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

níčh slúžeb výdaného Krajským úřadem v Praze. 

 

LÉČEBNĚ PREVENTIVNÍ ÚSEK 

V Nemocnici Nymburk s.r.o. je 6 lůžkovýčh oddělení s čelkovým počtem lůžek 176, 

kterými jsou: 

 Interní oddělení 

 Chirúrgičké oddělení 

 Jednotka intenzivní péče v interním a čhirúrgičkém oboru 

 Gynekologicko-porodničké oddělení 

 Novorozenečké oddělení 

 Oddělení dloúhodobé ošetřovatelské péče 

Následújíčí tabulka shrnuje vývoj základníčh úkazatelů oddělení: 

 

Nemocnice Nymburk s.r.o. měla v roce 2018 následújíčí akreditovaná pračoviště lůž-

kové péče pro vzdělávání mladýčh lékařů: 

 Interní oddělení 

 Gynekologicko-porodničké oddělení 

 Chirúrgičké oddělení 

Oddělení 
Počet lůžek 

smluvní  

Průměrná  
ošetřovací doba 

 (ve dnech) 

Počet ošetřova-
cích dni 

Počet ukončených 
hospitalizací 

 rok 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

interní 60 60 4,08 4,16 15 015 14 732 3540 3351 

chirurgické 55 55 3,76 3,45 13 021 12 450 3415 3509 

MOJIP 11 11 3,64 3,43 3 167 3 028 848 846 

gyn.-por. 20 20 2,46 2,57 5 233 5 474 1909 1951 

neonatologické 10 10 3,56 3,49 2 819 2 875 789 822 

DLP 20 20 28,37 22,14 5 822 4 996 180 190 
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Nemocnice Nymburk s.r.o. měla v roce 2018 následújíčí akreditovaná pračoviště am-

búlantní péče: 

 Patologie 

 OKBH 

Nemocnice zajišťúje provoz 18 ambúlančí (včetně příjmovýčh).  

Z nich pračújí v nepřetržitém 24hodinovém provozu následújíčí ambulance: 

 příjmová interní ambulance 

 příjmová chirúrgičká ambulance 

 příjmová gynekologicko-porodničká ambulance 

 dětská ambulance 

V únorú a dubnu roku 2018 nemocnice spustila provoz dvou pohotovostí, které jsou 

finančováný z dotace Středočeského kraje: 

 Lékařská pohotovostní slúžba pro dospělé 

 Lékařská pohotovostní slúžba pro děti a dorost 

Seznam odborností nelůžkové péče: 

 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 pohýbového 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) 
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 Rehabilitační a fýzikální medičína 

 Revmatologie 

 Vnitřní lékařství 

 

KVALITA A BEZPEČNOST PÉČE 

Nemocnice Nymburk s. r. o. se soústředí na zvýšování kvality a bezpečí poskýtovanýčh 

slúžeb. Metodičké vedení v oblasti řízení kvality poskýtované péče zajišťúje manažer 

kvality. 

Nemocnice má za číl dodržování jednotlivýčh standardů poskýtované péče a s tím úz-

ce spjatou orientaci na zákazníka. 

V roce 2016 začala Nemocnice intenzivně pracovat na sýstémovém řízení kvality po-

skýtované péče. Úkolem managementu kvality péče bylo, a stále je, jednotně nastavit a 

řídit prvky standardů kvality jako Resortní bezpečnostní číle Ministerstva zdravotnic-

tví České republiky, standardů dle výhlášký č. 102/2012 Sb. a sledování nežádoúčíčh 

údálostí dle metodiky Ústavú zdravotničkýčh informačí a statistiky ČR. Cílem sledová-

ní nežádoúčíčh údálostí je mapování výskýtú nežádoúčíčh údálostí v kliničké praxi, 

čentrální hlášení, metodičká podpora hlášení dle jednotné terminologie a úplatňování 

preventivníčh opatření. 

Sledování spokojenosti pacientů 

Dalším nástrojem řízení kvality je sledování spokojenosti pačientů. V roce 2018 navá-

zala nemocnice spolúpráči s Univerzitou Pardubice, která disponuje propračovaným 

softwarem sběrú a analýzý dat z dotazníkovýčh či jinýčh šetření. Pacienti tak mohou 

průzkúm vyplnit online přes internet v průběhú čelého roku. Data jsou tak sbírána 

kontinúálně a mohou být posúzována v trendech. 

Hodnočení pačientů obsahuje převážně kladné odpovědi, především na otázký týkajíčí 

se čhování sester a lékařů. 

Systémy kvality 

V laboratorním komplementu nemocnice je od února 2013 zaveden a akreditován 

sýstém řízení kvality dle požadavků normy ČSN EN ISO 15189 – evropské normy pro 

zdravotničké a laboratoře. Akreditace sýstémú řízení kvality v laboratoři dle ISO 

15189 znamená zvýšení důvěrý v dodržování potřebné úrovně kvality poskýtovanýčh 
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slúžeb. Laboratoř NNBK provádí laboratorní výšetření biočhemičká, hematologičká a 

výbraná imúnologičká a virologičká.  

Dle stejné normy je akreditované také pračoviště patologie, které získalo akreditaci na 

výšetření v oboru histopatologie. 

V roce 2018 také začalý na pračovišti čentrální sterilizace intenzivní přípravý na na-

plnění normy ČSN EN ISO 13485. Cílem této snahy je ofičiální certifikace pračoviště. 

Pračoviště čentrální sterilizace zajišťúje dezinfekci, předsterilizační přípravú a sterili-

zaci materiálú pro všečhna pračoviště nemocnice a dále pak poskytuje slúžbý smluv-

ně, pro ordinace praktičkýčh i odbornýčh lékařů. 

 

REKONSTRUKCE A INVESTICE 

V roce 2018 pokračovalo město Nymburk v techničkém zhodnočování vlastněnýčh 

budov rekonstrukcemi jejich tečhničkého výbavení. Byl zrekonstrúován požární hyd-

rant v búdově A. Zcela zásadně k provozu pavilonu H s operačními sálý a JIP přispěla 

výměna čhladíčího agregátú a jednoho z parníčh sterilizátorů, které byly oba již na 

hranici provozuschopnosti. Vzhledem ke zpřísněným normám na úložení léků bylo 

přistoúpeno k instalaci klimatizačníčh zařízení do místností, kde jsou tyto léký úlože-

ny. I tuto investici financovalo město Nymburk. 

Z finančníčh prostředků nemocnice byly zakoupeny některé nákladné zdravotničké 

přístroje. Nemocnice též odkoupila od města Nymburku hmotný majetek a pokračova-

la v pravidelné obměně zdravotničké techniky a běžně údržbě majetku. Detailnější 

informace jsou uvedeny v části Zpráva o stavu majetku společnosti ke dni 31.12.2018. 
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Zpra va o stavú majetkú společ nosti ke dni 31. 12. 2018 

 

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ INFORMACE 

Nemočniče Nýmbúrk s.r.o. dosa hla v roče 2018 kladne ho hospoda r ske ho vý sledkú, 

který  č inil 1.932.512,79 Kč  pr ed zdane ní m. Trz bý společ nosti vzrostlý meziroč ne  o 

7,4%, pr eva z ne  z dú vodú zvý s ení  ú hrad od zdravotní čh pojis ťoven. Na kladý se mezi-

roč ne  zvý s ilý skoro o 10 %, pr eva z ne  z dú vodú na rú stú osobní čh na kladú . Z dú vodú 

zleps ene ho hospoda r ske ho vý sledkú dos lo k navý s ení  vlastní ho kapita lú na hodnotú 

11.823 tis. Kč  oproti 9.891 tis. Kč  v roče 2017.  Vý s e hodnotý dloúhodobe ho majetkú 

se pr edevs í m v dú sledkú odprodeje tečhničke ho zhodnočení  sní z ila o 7.970 tis. Kč . 

 

TRŽBY 

V prú be hú rokú 2018 dos lo k navý s ení  pr í jmú  (vý nosú ) od zdravotní čh pojis ťoven. 

Dos lo rovne z  k navý s ení  vý nosú  za plačene  zdravotní  slúz bý a za na jemne . 

Rozbor tržeb (v Kč) Rok 2018 podíl v % 2018 Rok 2017 

Celkem 283 949 316 100,00% 264 344 463 

zdravotní  pojis ťovný vč . doú č tova ní  269 802 246 95,02% 253 757 447 

slúz bý sterilizače 141 142 0,05% 149 387 

plačene  zdravotní  slúz bý 3 757 433 1,32% 2 954 516 

na jemne  a výú č tova ní  slúz eb, telefoný 7 281 368 2,56% 4 812 113 

stravne  1 093 139 0,38% 767 455 

parkova ní  444 058 0,16% 442 587 

likvidače odpadú a ost. slúz bý 6 293 0,00% 6 218 

pr efaktúrače - Chroničare s.r.o.     148 750 

plačene  zdravotní  slúz bý - Chroničare s.r.o.     124 686 

regúlač ní  poplatký 1 247 460 0,44% 1 071 476 

trz bý z prodeje slúz eb 130 631 0,05% 10 127 

trz bý za vedení  konsignač ní čh skladú  45 546 0,02% 99 701 
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Zdravotní pojišťovny včetně doúčtování 269 802 246 100,00% 253 757 447 

VZP 111 176 972 477 65,59% 170 247 253 

Vojenska  ZP 201 11 283 476 4,18% 14 119 276 

C eska  prú mýslova  ZP 205 21 334 301 7,91% 15 698 613 

Oborova  ZP 207 15 821 947 5,86% 13 543 196 

S koda ZP 209 14 681 864 5,44% 14 688 392 

ZP Ministerstva vnitra 211 29 498 650 10,93% 25 173 574 

ZP Reví rní  bratrska  213 209 531 0,08% 287 143 

 

NÁKLADY 

Podrobne js í  rozpis na kladú  výnaloz ený čh na zajis te ní , dosaz ení  a údrz ení  pr í jmú  

v roče 2018 je úveden v pr iloz ene  tabúlče. 

Rozbor nákladů (v Kč) Rok 2018 
podíl v % 

2018 
Rok 2017 

Celkem 295 110 715 100,00% 268 348 055 

Spotr eba zdravotní ho materia lú - vs eobečne  45 962 153 15,57% 41 449 341 

Električka  energie 7 278 817 2,47% 7 837 309 

Prodane  zboz í  33 038 0,01% 1 022 

Opravý a údrz ova ní  zdravotní  pr í stroje 7 690 858 2,61% 6 004 239 

Cestovne  192 675 0,07% 211 772 

Na kladý na reprezentači 28 914 0,01% 17 669 

Telefonní  poplatký 9 734 206 3,30% 15 121 062 

Ostatní  osobní  na kladý - OON 154 088 076 52,21% 141 830 325 

Za konne  sočia lní  pojis te ní  50 335 062 17,06% 46 948 987 

Za konne  sočia lní  na kladý 1 090 782 0,37% 1 087 070 

Ostatní  sočia lní  na kladý 138 290 0,05%   

Dan  silnič ní  17 025 0,01% 22 699 

Ostatní  dane  a poplatký 12 542 0,00% 25 848 

Zú statkova  čena prodane ho DDNM a DDHM 9 093 011 3,08%   
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Prodaný  materia l 209 792 0,07% 117 334 

Smlúvní  pokútý a ú roký z prodlení  154 361 0,05% 2 469 

Ostatní  pokútý a pena le 22 877 0,01%   

Odpis pohleda vký 140 413 0,05% 3 013 

Ostatní  provozní  na kladý 1 989 757 0,67% 1 879 842 

Manka a s kodý z provozní  č innosti 94 869 0,03% 27 103 

Odpisý DDHM 5 573 911 1,89% 4 425 404 

Zú č t. opra vký k očen ovačí mú rozdí lú k nabýte mú ma-
jetkú 

1 016 412 0,34% 1 016 412 

Tvorba a zú č tova ní  ostatní čh rezerv     -400 000 

Tvorba a zú č tova ní  za konný čh opravný čh poloz ek 
v provozní  č innosti 

-45 769 -0,02% 63 185 

Kúrsove  ztra tý 380 0,00%   

Ostatní  finanč ní  na kladý 361 063 0,12% 655 952 

Aktivače dloúhodobe ho hmotne ho majetkú -102 798 -0,03%   

 

STAV MAJETKU SPOLEČNOSTI KE DNI 31.12.2018 

V roče 2018 probí hala pravidelna  obme na zdravotničke  tečhniký a be z na  ú drz ba ma-

jetkú společ nosti, ktera  býla finančovana  z prostr edkú  nemočniče. Krome  toho býlý 

provedený na kúpý nove  zdravotničke  tečhniký. Jednalo se napr . o: 

1. Monitor feta lní  pro dvojč ata, 

2. Videokolonoskop Pentax Defina, 

3. CR sýste m Koniča Minolta Regiús 11, 

4. Últrazvúk Premiúm vč . HandsFree Sono TM, 

5. 2 ks EKG SE-1200 Express, 

6. Últrazvúkový  pr í stroj Vivid S60/ečhokardiograf, 

7. Últrazvúkový  pr í stroj Logiq V5 Expert, 

8. Anesteziologičký  pr í stroj Primús, 

9. Kardiograf F3 dúa l, 

10. Monitor vita lní čh fúnkčí  Vista 120S, 

11. Výhr í vane  lú z ko Súnflower vč etne  pr í slús enství . 

Krome  úvedene ho býl odkoúpen hmotný  majetek od Me sta Nýmbúrk, a to jak výbave-

ní  kúčhýne , tak výbavení  ostatní čh prostor. C a stka úhrazena  za odkoúpení  tohoto ma-

jetkú č inila 4.443.751,-- Kč . 
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Naopak Nemočniče Nýmbúrk prodala Me stú Nýmbúrk nemovitý  majetek, resp. tečh-

ničke  zhodnočení  nemovite ho majetkú, a to za čenú 8.954.044,-- Kč  bez DPH. Oproti 

vý nosú m z prodeje tečhničke ho zhodnočení  majetkú je vs ak nútno postavit zú statko-

voú čenú tečhničke ho zhodnočení  majetkú ve vý s i 9.093.010, Kč  a dan ove  odpisý. Tato 

transakče býla ve sve m dú sledkú pro Nemočniči Nýmbúrk ú č etne  ztra tova . 
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Ostatní  nefinanč ní  informače 

 

PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SPOLEČNOSTI V ROCE 2019 

Nové vedení, které zahájilo činnost ve společnosti v březnú a dubnu 2019, považúje za 

hlavní číle pro nejbližší období především stabilizaci finanční a personální situace a 

řešení nedostatečnýčh investic do obnovy a rozvoje. Cíle budou detailněji popsáný ve 

strategii rozvoje nemocnice, kterou vedení předloží v červnú 2019. 

 

SKUTEČNOSTI, KTERÉ NASTALY AŽ PO ROZVAHOVÉM DNI A JSOU  
VÝZNAMNÉ PRO NAPLNĚNÍ ÚČELU VÝROČNÍ ZPRÁVY 

Po rozvahovém dni došlo ke změně v osobě jednatele společnosti. Dosavadní jedna-

telku Ing. Alenu Havelkovou nahradil s účinností od 13. března 2019 Dr. Ing. Ivan Oli-

va. Soúč asne  se zme nil zpú sob jedna ní  v tom smýslú, z e za společ nost jedna  navenek 

jednatel samostatne  ve vs ečh pra vní čh jedna ní čh. Kromě toho byl rozhodnútím jedi-

ného společníka zvýšen počet členů dozorčí rady ze 3 na 5. Úvedené změný byly dne 

25. dubna 2019 zapsáný do občhodního rejstříkú.  

Noví členové dozorčí rady již byli do svýčh fúnkčí jmenováni, tato změna však do ob-

čhodního rejstříkú ke dni sestavení výroční zprávý ještě nebyla zapsána. 

 

AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  A PRACOVNĚ-
PRÁVNÍCH 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 rečýklovatelného 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 výkonávání pračovně právníčh vztahů dbá Nemocnice Nymburk s.r.o. na pravidelné 

školení zaměstnančů v bezpečnosti práče, kardiopúlmúnární resuscitaci, ale také pra-
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videlně seznamuje zaměstnanče s aktúálními vnitřními předpisý a směrničemi spo-

lečnosti.  

 

AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE 

Společnost Nemocnice Nymburk s.r.o. se v roce 2018 nepodílela na žádném výzkúmú 

či vývoji. 

 

NABYTÍ VLASTNÍCH AKCIÍ NEBO VLASTNÍCH PODÍLŮ 

Společnost Nemocnice Nymburk s.r.o. nenabyla v roce 2018 akcie nebo vlastní podílý. 

 

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 daný mi osobami za období  rokú 2018 

 

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 výkonává rozhodújíčí vliv na řízení 

nebo provozování jejího podniku. 

Společnost byla v roce 2018 ovládaná následújíčí osobou: 

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

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

100 % (dále jen „ovládajíčí osoba“). 

V roce 2018 bylo Město Nymburk jediným akčionářem ve společnosti Nemocnice a 

sdrúžená zdravotničká zařízení Nymburk, a.s. v likvidaci, se sídlem Nymburk, Náměstí 

Přemýslovčů 163/20, PSČ 288 28, IČ: 27950239. 

 

ÚLOHA OVLÁDANÉ OSOBY 

Úlohoú ovládané osoby je poskýtování 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 výjimkoú smlouvy o výpůjčče nemovitého majetku. 

 



  
16 

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, a to formou úsnesení rady města. 

 

PŘEHLED JEDNÁNÍ UČINĚNÝCH V POSLEDNÍM ÚČETNÍM OBDOBÍ, KTERÁ  
BYLA UČINĚNA NA POPUD, NEBO V ZÁJMU OVLÁDAJÍCÍ OSOBY NEBO JÍ 
OVLÁDANÝCH OSOB, POKUD SE TAKOVÉ JEDNÁNÍ TÝKALO MAJETKU, KTERÝ 
PŘESAHUJE 10% VLASTNÍHO KAPITÁLU OVLÁDANÉ OSOB  

V roce 2018 byla schválena účetní závěrka za rok 2017 a zisk za rok 2017 býl  pr eve-

den na účet nerozděleného zisku minúlýčh let. Ovládaná osoba má od 1. 1. 2018 vy-

půjčen již úžívaný nemovitý majetek. Ovládaná osoba dále odkoupila dosud úžívané 

movité výbavení nemocnice. 

 

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 
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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. 

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 uvedené smlouvě – 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 Nýmbúrk“ 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 

zakázký s názvem „Modernizače radiodiagnostičkého oddělení včetně digitalizace -

Nemocnice Nymburk II., číslo veřejné zakázký 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. 
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Smlouva o poskytování energetických služeb (poskýtování 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 nebýtové 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-

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 úpravý, 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, kdy byl poskytnut 

souhlas Města Nymburk s pronájmem nemovitostí, nebo jejich částí výbraným nájem-

čům. Tento souhlas nelze pak považovat za skútečnost, že se Město Nymburk těčhto 

újednání účastní pro potřebý obsahu zprávý o vztazíčh.  

Kupní smlouva (movitého majetku) – ze dne 9. 8. 2018 úzavřená mezi Městem Nym-

burk a Nemočničí Nymburk s.r.o.  

Smlouva o nájmu bytu – ze dne 9. 11. 2018 mezi Nemočničí Nymburk s.r.o. a za Město 

Nymburk Petrem Bubancem na základě mandátní smlouvy ze dne 20. 10. 2008. 
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POSOUZENÍ, ZDA OVLÁDANÉ OSOBĚ VZNIKLA ÚJMA 

Ovládané osobě nevznikla újma. 

 

ZHODNOCENÍ VÝHOD A NEVÝHOD PLYNOUCÍCH ZE VZTAHU MEZI VÝŠE 
UVEDENÝMI OSOBAMI 

S účinností od 1. 1. 2018 platí smlouva o bezúplatné výpůjčče, sčhválená radou města 

úsnesením č. 567 bod a) ze dne 13. 12. 2017, kterou obě smlúvní strany podepsaly 

dne 23. 12. 2017. Tato smlouva nahradila dosud platné Nájemní smlouvy na výbraný 

nemovitý majetek. 

Kúpní smlouvou ze dne 9. 8. 2018 byl od Města Nymburk nakoupen již účetně ode-

psaný movitý majetek, úžívaný pro potřebý Nemocnice Nymburk s.r.o. na základě ná-

jemní smlouvy ze dne 20. 10. 2008. 

Ze vztahu mezi výše úvedenými osobami tak plynou pro ovládanoú osobu jednoznač-

ně výhodý.  

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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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 

 


