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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANKY
číslo jednací: KUJCK 128285/2018
spisový znak: KHEJ 125375/2018/kakr/4

datum: 17.10.2018

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Dne 10.10.2018 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 10.10.2018, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:
1. Kolik činí aktuálně měsíční odměna předsedy a kolik měsíční odměna členů dozorčích rad v nemocnicích, které zřizuje
Jihočeský kraj?
2. Kdy došlo k poslední změně ve výši odměn předsedy a členů dozorčí rady v jednotlivých nemocnicích?
3. Jakou konkrétní činnost dozorčí rada vykonává a kolikrát za rok se schází?
A dne 11.10.2018 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši další žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 11.10.2018, v níž požadujete poskytnutí
následujících informací:
v návaznosti na můj předchozí dotaz týkající se odměn pro členy dozorčích rad nemocnic přidávám ještě otázky týkající se
odměn správních rad nemocnic.
Žádám o následující informace:
1. Kolik činí aktuálně měsíční odměna předsedy a kolik měsíční odměna členů správní rady v jednotlivých nemocnicích, jejichž
vlastníkem je Jihočeský kraj?
2. Jakou konkrétní činnost správní rady vykonávají a kolikrát za rok se scházejí?

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:

ad žádost č. 1 (1) Kolik činí aktuálně měsíční odměna předsedy a kolik měsíční odměna členů dozorčích rad v nemocnicích,
které zřizuje Jihočeský kraj?
Požadované informace Vám zasíláme v příloze tohoto sdělení.

ad žádost č. 1 (2) Kdy došlo k poslední změně ve výši odměn předsedy a členů dozorčí rady v jednotlivých nemocnicích?
K poslední změně došlo dne 7. 2. 2013, kdy Rada Jihočeského kraje vykonávající působnost valné hromady v souladu
s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, stanovila výše odměn předsedů
a členů všech nemocnic založených Jihočeským krajem.
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Podle platných stanov jednotlivých nemocnic dle článku XI. Odměňování členů představenstva a dozorčí rady zásady
pro odměňování stanoví valná hromada a platí vždy až do doby, kdy je valná hromada změní.
ad žádost č. 1 (3) Jakou konkrétní činnost dozorčí rada vykonává a kolikrát za rok se schází?
Konkrétní činnost dozorčí rady je zakotvena ve stanovách jednotlivých obchodních společností (nemocnic), které jsou
veřejně přístupné ve Sbírce listin veřejného rejstříku. Dozorčí rada se schází pravidelně 4 x do roka, zpravidla vždy
během prvního měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí na základě pozvánky předsedy dozorčí rady.
ad žádost č. 2 Odměny správních rad nemocnic
K orgánům obchodních společností založených Jihočeským krajem v oblasti zdravotnictví nepatří správní rada.

S pozdravem
Ing. Zdeňka Pandulová
pověřená vedoucí odboru
- podepsáno elektronicky –
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