JIHOČESKÝ KRAJ – KRAJSKÝ ÚŘAD
Kancelář hejtmana
Ing. Jaroslav Jedlička, vedoucí odboru
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 291, fax: 386 354 967
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V Českých Budějovicích dne 29. dubna 2008
Č.j. KUJCK 12036/2008/KHEJ
Vyřizuje: Ing. Arnošt Máče
Tel.: 386 720 486
Věc: Odpověď na žádost o informaci dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů

Vážená,

na Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., ze dne 22. dubna 2008 týkající
se informací ohledně toho, zda má Nemocnice Písek, a.s., uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou nesprávným postupem, a pokud ano, u které pojišťovny a jaká je výše pojistného krytí, Vám
sdělujeme následující:
rádi Vám podáme požadované informace, ale z e-mailu není zřejmé, jakého období se Váš dotaz
na pojištění Nemocnice Písek, a. s., týká, a účel, pro který informace potřebujete. Na základě takových
informací by naše odpověď mohla být přesnější.
Pojištění Jihočeského kraje se postupně vyvíjelo a kraj byl pojišťován různými pojišťovnami. Rozdělíme
proto odpověď na dvě časová období:
1) Pojištění odpovědnosti za škodu zdravotnických zařízení bylo v předchozích letech 2004 až do
31.5.2006 řešeno formou pojistné smlouvy mezi Jihočeským krajem a Českou pojišťovnou, a.s., a
Kooperativou, pojišťovnou, a.s., (jako soupojistiteli) s pojistnou částkou 10 mil. Kč.
Pro období od 1.6.2006 do 31.7.2006 byla sjednána pojistná smlouva s Hasičskou vzájemnou
pojišťovnou, a.s., s pojistnou částkou 20 mil. Kč a celkovým limitem plnění 40 mil. Kč pro všechny
pojistné události v pojistném roce.
Dále bylo pojištění Jihočeského kraje zajištěno pojistnou smlouvou s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou,
a. s., s počátkem pojištění od 1.8.2006. V té době byly nemocnice příspěvkovými organizacemi
zřizovanými Jihočeským krajem (s výjimkou Nemocnice České Budějovice, a.s.) a jejich pojištění
odpovědnosti za škodu zdravotnických organizací bylo sjednáno na pojistnou částku 20 mil. s celkovým
limitem plnění 40 mil. Kč pro všechny pojistné události v pojistném roce.
2)Jak vyplývá z předchozího textu, Nemocnice Písek, a.s., byla v té době příspěvkovou organizací a byla
pojištěna v rámci uvedeného pojištění zdravotnických organizací.
3) Od 1.1.2007 se nemocnice - příspěvkové organizace zřizované Jihočeským krajem - staly akciovými
společnostmi. Tato skutečnost se týká i Vámi dotazované Nemocnice Písek, a.s.

Akciové společnosti jsou samostatnými právními subjekty, jsou dle zákona povinny si zajistit pojištění
odpovědnosti a jsou plně odpovědné za podání informací. Jihočeský kraj není oprávněn poskytovat
informace o akciových společnostech.
Pokud se Vaše důvody otázek týkají tohoto období po 1.1.2007, doporučujeme Vám o další informace
přímo požádat Nemocnici Písek, a.s.

S pozdravem

Paní
Ing. Mgr. Petra Fifková
Karlovo náměstí 17
120 00 Praha 2

