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ústřední orgán státní spráVy podle ustanovení $
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ministerstev a jiných Ústředních orgánů

organizačnísloŽka státu podle ustanovení s 3 odst. 1 zákona č,.219l2ooo Sb'' o majetku Českérepubliky a jejím vystupování
právních vztazích'

zŘlzovAcí LlsTlNA

státní příspěvkové organizace

Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
vydaná M inisterstvem zdravotnictví
dne 29. března 2013 pod čj.: 8870-lX2013,
ve zně n i změ n p rovedenýc h opatřen ím M i n isterstva zdr'av ptn1ctví
vydaného pod čj': MZDR lóa'lstzorc-1/oPŘ ze dne ..é.'..e:H. 2016
V souladu s ustanovením $ 54 odst. 2 zákona č' 219l2ooo Sb., o majetku Českérepubliky a
jejím vystupování v právních vztazích, Ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s ustanovením $ 2 vyhlášky č. 6212001 Sb,. o hospodaření organizačníchsloŽek státu a
státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, a dále v souladu s
ustanoveníms2odst'1austanovení $4odst'1zákonac.37212011 Sb.,ozdravotních
sluŽbách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních sluŽbách), Ve znění
pozdějších předpisů, wdává Ministerstvo zdravotnictví úplnéznění zřizovací listiny
Psychiatrické nemocnice v KroměříŽi.

Psychiatrická nemocnice v KroměříŽi (dále jen ,,organizace") je státní příspěvková organizace,
jejímŽ zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví CR. organizace je samostatným právním
subjektem.
t.

oznaěení zřizovatele
Název:
Sídlo:
tč:

Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví
Palackého'náměstí 375l4, 128 01 Praha 2
a0024341
il.

označeníorganizace
Název:
Sídlo:

lč:

Psychiatrická nemocnice v KroměříŽi
Havlíčkova1265146' KroměříŽ, pŠČzoz +o
0056791 4

MinistersŤvo zdrovoŤnictví

lel./f ox:

128 01 Proho 2
l, e-moil : mzcr@mzcr.cz, www.mzcr'cz
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ilt.

Doba vzniku a určenídoby, na kterou je organizace zřízena

organizace byla zřízena zřizovací listinou ze dne 22. července 1996'
organizace je zřízena na dobu neuriitou.

lv.
Stanovení účelu,pro který byla organizace zřízena, a tomu odpovídajícíhopředmětu
činnosti organizace
organizace poskytuje zdravotní sluŽby,

tj.

zdravotní péči:
a) lůŽkovou péči
- akutnístandardní
následnou
- dlouhodobou

b)

ambulantní péči
- primární
- specializovanou

c)

jednodenní péči

d)

léčebněrehabilitacní péči

e)

ošetřovatelskou péči

f)

paliativní péči

g)

lékárenskou péčia klinickofarmaceutickou péči.

Zdravotní péčiposkytuje zejména v oboru psychiatrie.
K dalšímčinnostem organizace patří:
- provozuje klinickou biochemii,
- zajišt'uje činnost ekonomickou, provozní, technickou, investiční,administrativní
a činnosti obsluŽných provozů v rozsahu potřebném pro naplnění Účelu svého
zřízení,
- v souladu s ustanovením $ 29 zákona č' 24012000 Sb.' o krizovém řízení,ve
znění pozdějších předpisů, plní organizace Úkoly spojené s přípravou na řešení
a řešením krizových situací'
V.

Určenímajetku, s nímŽ je organizace příslušná hospodařit

je

účetníjednotkou. V souladu s příslušnými právními předpisy hospodaří
s majetkem státu, který potřebuje k výkonu stanoveného předmětu činnosti a který tvoří věci

organizace

tel./f ox:

Ministerstvo zdrovotnictví
Polockého nÓměstí 4' 12801 Proho
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420 224 97 1
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e-moil: mzcr@mzcr. cz, www.mzcr.cz

movité a nemovité, práva, pohledávky a závazky' Celkový stav aktiv a pasiv dle rozvahy ke
dni 31 . 12.2012 činí302'474.938,-- Kč (Příloha č. 2).

vt.
Funkčníoznačenívedoucího organizace
Vedoucím organizace je její ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví. Ředitel
ustanovuje a odvolává svého zástupce'

vil.
Statut a organizačníuspořádání
BliŽšívymezení úkolůorganizace určuje její statut, který včetně změn a dodatků schvaluje
zřizovatel. Na jeho podkladě vydává ředitel organizace organizační řád.

vill.
Jiná činnost
V souladu s ustanovením $ 63 zákona č,.21812000 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
so učástízřizov ací isti ny.
l

lx.
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 Ó.219/2000 sb.,
o majetku Českérepubliky 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 Českérepubliky 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 $ í5
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 delšíneŽ 7
kalendářních dnů vyŽaduje schválení zřizovatelem; to platí obdobně v případě,
sjednává-li organizace svypůjčitelemmoŽnost přenechat věc za Úplatu kužívání
jinému a také v případě pachtu;

Ministerslvo zdrovotnictví
Polockého nÓměstí 4, 128 0l Proho 2
te l./f ox: + 420 224 9 7 I 1 1 l, e-m oi : mzcr @ mzcr.cz, www .mzcr.cz
I

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 příslušenstvípřesahuje 500.000,-- Kě; schválením není
dotčen postup podle ustanovení$ 34 odst. 3 ZMs.

x.
Závěrečná ustanovení
1-

Tato zřizovací listina nabývá platnosti a účinnostidnem jejího podpisu ministrem zdravotnictví'
Dodatky ke zřizovací listině se číslujípořadovými ěísly a jsou její nedílnou součástí.
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MUDr. Svatopluk Němeček, MBA
ministr zdravotnictví

Ministerstvo zdrovo1nictví

Polockého nóměstí 4,128o1 Proho
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MI

NlsTERsTVo ZDRAVoTN lcTVí
CESKE REPUBLIKY

V Praze dne 29. března2013
Č.1.: oazo-lXat2O13

PŘiLoHA č. í KE zŘEoVAcí LlsTlt{Ě
státní příspěvkové organizace

Psychiatrická nernocnice v Krorrrěříž!
JlI.JÁ

člNNosT

je oprávněna vykonávat na
základě vydaného Živnostenského oprávnění podle ustanovení $ 1O zákona č. 4-5511991 sb.,
o Živnostenském podníkání, ve znění pozdějšíchpředpisů, nebo na základě oprávnění
udělených podle zvláštních předpísů v souladu s ustanovením
63 zákona
č,. 21812000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změnách někter1ých souvĚejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisŮ, následujícíjinou činnost:
Psychiatrická nemocnice v KroměříŽi (dále jen organizace)

a

o
o
o

s

prodej přebýků z ústavnízahrady
prodejodpadových surovin z výluk (textil, železný šrot, sklo, papír)
prodej výrobků pracovní terapie z činnosti prováděné jako součást ústavnípéče
v rámci pracovní terapie.

Jiná činnost musí být sledována odděleně od hlavní činnosti, hospodářským výsledkem této
činnosti nesmí byt ztráta a náklady na jinou činnost vynaloŽené musí b1ýt v p|né výši pokryty

výnosy z této činnosti.

K vykonáváníjiné činnosti můŽe být vyuŽit pouze majetek ve v|astnictví státu, s nímŽ je daná
organizace příslušná hospodařit' a ktený slouŽí k naplnění účelujejího zřízení.
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Psychiatrická nemocnice KroměříŽ

Stav vybraných poloŽek rozvahy k 3Í .,t2.halffi (v Kč}
AKTIVA CELKEIM
stálá aktiva

302 474 938

155 067 477

Dlouhodobý nehmotný majetek

243 304

Software
Dlouhodobý hmotný majetek

243 304
154 824 173

Pozemky
Stavby

SMV

914 391
134 835 373

3 1BB 170

Dlouhodobý finančnímajetek

Oběžná aktiva
Zásoby
Krátkodobé pohledávky
Dohadné Účty aktiv
Krátkodobý finančn í majetek

PASIVA CELKEM
Vlastní kapitál
Fondy Účetní jednotky
Výsledek hospodaření

CizÍ zdroje
Rezervy

0

147 407 461

I

164 037

81 123 107
0

58 120 316
302 474 938

231 973 961
69 618 889
0

70 500 977
0

Krátkodobé závazky

70 500 977

Dohadné Účý pasiv

1 075254

