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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ostravě
oddíl B, vložka 2788

Datum vzniku a zápisu:
Spisová značka:
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:
Předmět podnikání:

26. května 2004
B 2788 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Bohumínská městská nemocnice, a.s.
Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín
268 34 022
Akciová společnost

Poskytování zdravotní péče ve formě a oborech:
-forma zdravotní péče: ambulantní péče
obor zdravotní péče: vnitřní lékařství, endokrinologie a diabetologie (na část
týkající se diabetologie), rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapeut,
pneumologie a ftizeologie, alergologie a klinická imunologie, chirurgie,
gynekologie a porodnictví, anesteziologie a intenzivní medicína, klinická
biochemie, hematologie a transfúzní lékařství, radiologie a zobrazovací metody,
všeobecné praktické lékařství, kardiologie
-forma zdravotní péče: akutní lůžková péče intenzivní
obor zdravotní péče: vnitřní lékařství, chirurgie
-forma zdravotní péče: akutní lůžková péče standardní
obor zdravotní péče: vnitřní lékařství, gynekologie a porodnictví, chirurgie
-forma zdravotní péče: následná lůžková péče
obor zdravotní péče: vnitřní lékařství, chirurgie, fyzioterapeut
-forma zdravotní péče: dlouhodobá lůžková péče
obor zdravotní péče: vnitřní lékařství, chirurgie, fyzioterapeut
hostinská činnost
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny
k přepravě zvířat nebo věcí
Čištění a praní textilu a oděvů
Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče (dle § 52
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)
Statutární orgán - představenstvo:
předseda
představenstva:
MUDr. SVATOPLUK NĚMEČEK, dat. nar. 23. února 1972
Čs. armády 1052, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín
Den vzniku funkce: 1. června 2018
Den vzniku členství: 1. listopadu 2017
místopředseda
představenstva:
Ing. PETRA TOMANOVÁ, Ph.D., MBA, dat. nar. 19. září 1973
Beskydská 1039/10, 743 01 Bílovec
Den vzniku funkce: 1. června 2018
Den vzniku členství: 1. června 2018
člen představenstva:
IGOR BRUZL, dat. nar. 2. února 1976
Seifertova 370, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín
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Den vzniku členství: 1. listopadu 2017
Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně, přičemž jedním
z nich musí být předseda nebo místopředseda představenstva.
Dozorčí rada:
předseda dozorčí
rady:
Mgr. VĚRA PALKOVÁ, dat. nar. 24. září 1949
Mlýnská 1221, Šunychl, 735 81 Bohumín
Den vzniku funkce: 27. února 2017
Den vzniku členství: 14. února 2017
člen dozorčí rady:
ROMAN HONYSZ, dat. nar. 30. března 1944
Jateční 241, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín
Den vzniku členství: 14. února 2017
člen dozorčí rady:
MARIE NEUDERTOVÁ, dat. nar. 24. října 1949
Bezručova 417, Záblatí, 735 52 Bohumín
Den vzniku členství: 14. února 2017
člen dozorčí rady:
ANDREA BABIŠOVÁ, dat. nar. 17. dubna 1972
Studentská 1225, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín
Den vzniku členství: 14. února 2017
člen dozorčí rady:
Mgr. ZINA NOVÁČKOVÁ, dat. nar. 20. června 1960
Nová 6, Pudlov, 735 51 Bohumín
Den vzniku členství: 11. června 2018
člen dozorčí rady:
SVĚTLUŠE TESAŘOVÁ, dat. nar. 4. března 1965
Větrná 294, Lutyně, 735 14 Orlová
Den vzniku členství: 11. června 2018
Jediný akcionář:
Město Bohumín, IČ: 002 97 569
Bohumín - Nový Bohumín, Masarykova 158, PSČ 73581
Akcie:

Základní kapitál:

157 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč
v listinné podobě
15 700 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:
Počet členů statutárního orgánu: 3
Počet členů dozorčí rady: 6
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
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