OT: Jaké jiné právnické osoby, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016
Sb., byly povinným subjektem založeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu?
a.s., kde je kraj jediným akcionářem:
Krajská nemocnice T.Bati, a.s.
IČO 27661989
sídlo Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 76275
Předmětem činnosti společnosti je poskytování ambulantní a lůžkové, základní a specializované,
diagnostické, léčebné, preventivní a lékárenské péče a dalších služeb souvisejících s poskytováním
zdravotní péče v souladu s platnou právní úpravou.

Kroměřížská nemocnice a.s.
IČO 27660532
sídlo Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž
Předmětem činnosti společnosti je poskytování ambulantní a lůžkové, základní a specializované,
diagnostické, léčebné, preventivní a lékárenské péče a dalších služeb souvisejících s poskytováním
zdravotní péče v souladu s platnou právní úpravou.
Uherskohradišťská nemocnice a.s.
IČO 27660915
sídlo J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště
Předmětem činnosti společnosti je poskytování ambulantní a lůžkové, základní a specializované,
diagnostické, léčebné, preventivní a lékárenské péče a dalších služeb souvisejících s poskytováním
zdravotní péče v souladu s platnou právní úpravou.
Vsetínská nemocnice a.s.
IČO 26871068
sídlo Nemocniční 955, 755 01 Vsetín
Předmětem činnosti společnosti je poskytování ambulantní a lůžkové, základní a specializované,
diagnostické, léčebné, preventivní a lékárenské péče a dalších služeb souvisejících s poskytováním
zdravotní péče v souladu s platnou právní úpravou.
Industry Servis ZK, a.s.
IČO 63080303
sídlo Holešovská 1691, 769 01 Holešov
Předmětem činnosti společnosti je podpoření intenzity, kvality a rychlosti šíření inovací a transferu
technologií do hospodářské praxe regionu Zlínského kraje s důrazem na progresivní (high-tech)
technologie.

s.r.o., kde je kraj jediným společníkem:
Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.
IČO 26913453
sídlo K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Společnost byla založena pro účely údržby a opravy silnic, jejich součástí a příslušenství na území
Zlínského kraje se zaměřením na provádění běžných prohlídek a následné odstraňování zjištěných
závad a způsobených škod, zmírňování závad ve sjízdnosti silnic v zimním období a zabezpečování
dispečersko – zpravodajské služby a pro účel definovaný v předmětu podnikání.

Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o.
IČO 26913216
sídlo Pivovarská 514, Jarošov, 686 01 Uherské Hradiště
Společnost byla založena pro účely údržby a opravy silnic, jejich součástí a příslušenství na území
Zlínského kraje se zaměřením na provádění běžných prohlídek a následné odstraňování zjištěných
závad a způsobených škod, zmírňování závad ve sjízdnosti silnic v zimním období a zabezpečování
dispečersko – zpravodajské služby a pro účel definovaný v předmětu podnikání.
Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
IČO 26908298
sídlo Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž
Společnost byla založena pro účely údržby a opravy silnic, jejich součástí a příslušenství na území
Zlínského kraje se zaměřením na provádění běžných prohlídek a následné odstraňování zjištěných
závad a způsobených škod, zmírňování závad ve sjízdnosti silnic v zimním období a zabezpečování
dispečersko – zpravodajské služby a pro účel definovaný v předmětu podnikání.
Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.
IČO 26820218
sídlo Jiráskova 35, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
Společnost byla založena pro účely údržby a opravy silnic, jejich součástí a příslušenství na území
Zlínského kraje se zaměřením na provádění běžných prohlídek a následné odstraňování zjištěných
závad a způsobených škod, zmírňování závad ve sjízdnosti silnic v zimním období a zabezpečování
dispečersko – zpravodajské služby a pro účel definovaný v předmětu podnikání.
Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o.
IČO 27677761
sídlo Podvesná XVII 3833, 760 01 Zlín
Společnost byla založena zejména za účelem zlepšení kvality a dostupnosti veřejné dopravy na území
Zlínského kraje, zatraktivnění veřejné dopravy pro občany, zvýšení podílu využívání veřejné
hromadné dopravy a zefektivnění vynakládání veřejných finančních prostředků z rozpočtu kraje na
veřejnou hromadnou dopravu.
Kraj je také vlastníkem 50% podílu ve společnosti
Technologické inovační centrum s.r.o.
IČO 26963574
Sídlo Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín
Cílem společnosti je naplňovat strategii ekonomického rozvoje Zlínského kraje, vytvářet podmínky
pro rozvoj inovačního podnikání v regionu, pro využívání výsledků výzkumu v podnikatelské praxi
s důrazem na high-tech technologie a pro rozvíjení nových oborů, technologií a služeb. Vytvořit
nástroje podpory inovačních aktivit, které umožní stimulovat ekonomický růst a prosperitu regionu,
zvýší konkurenceschopnost místních firem a přispějí ke vzniku a udržení vysoce kvalifikovaných
pracovních míst.
o.p.s., kde je kraj jediným zakladatelem
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.
IČO 27744485
sídlo Zlín, J.A.Bati 5520, PSČ 76090
Společnost poskytuje obecně prospěšné služby v oblasti cestovního ruchu (propagace a prezentace
Zlínského kraje, zvyšování jeho ekonomického potenciálu, příprava, koordinace a realizace
rozvojových projektů na podporu cestovního ruchu a turistiky na území Zlínského kraje, včetně
činností zaměřených k získání dotací, grantů a jiných zdrojů financování těchto projektů

Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s.
IČO: 27688313
Sídlo Zlín, Třída Tomáše Bati 21, PSČ 76190
Společnost byla založena za účelem dosahování obecně prospěšných cílů: napomáhat rozvoji území
Zlínského kraje, podpoře zvyšování účinnosti, efektivnosti a soběstačnosti ve využívání zdrojů energie
a rozvoje zaměstnanosti, poskytovat obecně prospěšné služby v oblasti energetického rozvoje
Zlínského kraje, jeho měst a obcí.
ZK je také spoluzakladatelem (jedním ze dvou)
Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s.
IČO 27673286
Sídlo nám. T. G. Masaryka 5556, 760 01 Zlín
Společnost byla založena za účelem interpretace hudebního umění, provádění dokumentační, archivní,
muzejní a výstavní činnosti v rámci svých produkcí a užívání prostor, vydávání propagačních materiálů
a publikací majících vztah k Filharmonii Bohuslava Martinů a hudebnímu životu vůbec, podpora vzniku
nových nahrávek orchestrální hudby, zajišťování výchovných a vzdělávacích aktivit pro veřejnost,
spolupráce se školami a dalšími výchovně - vzdělávacími institucemi, nákup a prodej hudebních
nástrojů, hudebnin a hudebního příslušenství pro členy orchestru filharmonie.
Již zaniklé společnosti:
Regionální podpůrný zdroj, s.r.o.
IČO: 26931133
Sídlo Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín
Společnost byla založena za účelem naplňování strategií ekonomického rozvoje Zlínského kraje, a
v jejím rámci podporovat realizaci konkurenceschopných projektů, které nejvíce a nejúčinněji přispějí
k rozvoji Zlínského kraje a zajistí jeho dlouhodobou prosperitu. Jde o podporu tvorby a udržení
pracovních míst, podporu inovací, vědy a výzkumu, obecně trendů, které budou přispívat
k udržitelnému rozvoji Zlínského kraje.
Školní hospodářství, s.r.o.
IČO 26938243
Sídlo Staré Město, Velehradská 1469, PSČ 68603
Společnost byla založena za účelem poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, zemědělství,
včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího
prodeje, lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti.
Regionální letiště Přerov a.s.
IČO 28572971
Sídlo Přerov, Trávník 1117/30, PSČ 75002
Společnost byla založena za účelem provozování letiště v Přerově.

OT: Jaké právnické osoby, které nespadají pod definici § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č.
134/2016 Sb. byly povinným subjektem založeny, a to za celou dobu existence povinného
subjektu?
Žádné takovéto právnické osoby nebyly Zlínským krajem založeny.

