ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
číslo jednací: KUJCK 48628/2013/KHEJ
datum: 09.09.2013
spisový znak: KHEJ 447149/2013/kakr/SO/3

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 28. 8. 2013 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 27. 8. 2013, v níž se domáháte poskytnutí informací týkající se společnosti
Jihočeské nemocnice, a.s. (dále jen „společnost“) ve znění:
Vlastnická politika

1. Existuje koncepční dokument (ev. dokumenty), který by určoval krátkodobé, střednědobé nebo dlouhodobé cíle a úkoly

2.

z pohledu veřejného vlastníka anebo alespoň zásady činnosti společnosti (tzv. vlastnická politika podniku)? (Nejedná
se primárně o ekonomickou výroční zprávu.) Pokud je odpověď na tuto otázku kladná, žádám o jeho zaslání
v elektronické podobě.
Pokud výše uvedený koncepční dokument existuje, jakým způsobem je vyhodnocováno jeho dodržování a plnění
v něm uvedených cílů a jak často k tomuto vyhodnocování dochází? Kdo vyhodnocování provádí?

Nominační proces

3. Jakým způsobem je upravena nominace (tedy kdo a dle jakého postupu navrhuje jednotlivé kandidáty) a následné

4.

5.

jmenování, resp. následná volba jednotlivých kandidátů na členy statutárního orgánu, dozorčí rady a vrcholného
managementu společnosti (dále také „orgány společnosti“)? Pokud existují dokumenty, stanovující popis nominace a
následné volby jednotlivých členů orgánů společnosti, žádám o zaslání kopií těchto dokumentů.
Na základě jakých kritérií (např. vzdělání, profesní zkušenosti, bezúhonnost) jsou nominováni a následně jmenováni,
resp. voleni jednotliví členové statutárního orgánu, dozorčí rady a vrcholného managementu společnosti? Pokud
existuje dokument, stanovující kritéria, která musí kandidáti na členy splňovat, žádám o zaslání kopie tohoto
dokumentu.
Kolik zasedání dozorčí rady se konalo v jednotlivých letech 2010 až 2012? Kolika z těchto zasedání se ročně jednotliví
členové nezúčastnili?

Konkretizace odpovědnosti členů orgánů státem vlastněných podniků ve stanovách

6. Obsahují stanovy společnosti konkretizaci rozvržení povinností mezi statutárním orgánem a dozorčí radou, resp. mezi

7.
8.
9.

vrcholným managementem a dozorčí radou? Např. k jakým právním úkonům je nutný souhlas dozorčí rady, k jakým
právním úkonům vydává dozorčí rada stanovisko, o čem musí být dozorčí rada představenstvem povinně
informována?
Pokud má dozorčí rada společnosti právo odvolat a jmenovat člena statutárního orgánu, žádám o informaci, kdo byl
odvolán, resp. jmenován členem statutárního orgánu v období let 2010 až 2012?
V případě, že byl dozorčí radou společnosti odvolán člen statutárního orgánu v období let 2010 až 2012, žádám o
sdělení důvodu, na základě něhož byl konkrétní člen statutárního orgánu odvolán.
Byla vůči členům orgánů obchodní společnosti uplatňována odpovědnost za porušení povinnosti při výkonu funkce?
Pokud je odpověď na tuto otázku kladná, jak byl takový člen orgánu společnosti za toto porušení povinnosti při výkonu
funkce sankcionován?
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10. Pokud společnosti vznikla v důsledku porušení povinnosti při výkonu funkce členem orgánu společnosti škoda,
uplatňovala společnost v takovém případě nárok na náhradu takové škody vůči členu orgánu společnosti? Pokud je
odpověď na tuto otázku kladná, s jakým výsledkem? Pokud je odpověď na uvedenou otázku záporná, žádám o
uvedení důvodů, proč nebyla škoda vůči členu orgánu společnosti vymáhána?
Dodržování zákona č. 106/1999 Sb. a poskytování dalších informací o státem vlastněném podniku

11. Zveřejňuje společnost smlouvy o výkonu funkcí jednotlivých členů orgánů společnosti? Pokud ano, žádám o sdělení,
zda jsou tyto smlouvy přístupné k nahlédnutí v elektronické podobě, jejich umístění na webu. Pokud nejsou, žádám
zaslání jejich kopií.
12. Žádám o poskytnutí výroční zprávy, kterou má společnost povinnost vypracovat podle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za roky 2010 až 2012. V případě, že je tato
výroční zpráva zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, postačí poskytnutí odkazu na tyto výroční zprávy.
13. Žádám o poskytnutí informace, zda výroční zprávy společnosti za roky 2010 až 2012 obsahují samostatnou část
nazvanou „Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“? Pokud je
odpověď na tuto otázku záporná, žádám o poskytnutí informace, zda byly výroční zprávy společnosti i přesto
schváleny příslušnými orgány společnosti?
Ostatní

14. Pokud je společnost ovládanou osobou ve smyslu § 66a odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, žádám o
poskytnutí informace, zda je součástí výroční zprávy společnosti zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou
osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (ve smyslu §
66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb.) a zda byla výše uvedená zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a
o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou kontrolována auditorem
a s jakým výsledkem?
15. Žádám o odpověď na otázku, zda má společnost povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku podle § 22 an.
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a pokud ano, žádám o poskytnutí konsolidovaných účetních závěrek za roky 2010
až 2012.
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
K bodu 1.: Takový dokument v současné době neexistuje. Připravuje se Zdravotní koncepce Jihočeského kraje, která po
provedeném připomínkování, bude schvalována v orgánech kraje.
K bodu 2.: Viz bod 1.
K bodu 3.: Nové kandidáty na členy dozorčí rady navrhuje Zastupitelstvo Jihočeského kraje a následně je volí valná hromada
společnosti. Členy představenstva volí valná hromada dle návrhu předkladatele materiálu. Volbu členů statutárních orgánů řeší
stanovy společnosti, které přikládáme.
K bodu 4.:

Kritéria nejsou stanovena. Při nominaci členů statutárního orgánu a dozorčí rady je vycházeno především

z ustanovení § 194 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, kdy členem může být pouze fyzická osoba,
která dosáhla věku 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském
podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání.
K bodu 5.:
Rok

Počet zasedání dozorčí rady společnosti

2010

3

2011

3

2012

1
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Neúčast jednotlivých členů dozorčí rady
Člen

V roce 2010

V roce 2011

Ing. Miroslav Dvořák

3x

2x

Mgr. Jiří Zimola

1x

1x

Ing. Zdeněk Blažek

3x

3x

Ing. Jaromír Slíva

1x

3x

MUDr. Zdeněk Hobzek

2x

2x

Ing. František Štangl

2x

1x

V roce 2012

Mgr. Ivana Stráská

1x

MUDr. Miroslav Verner
Ing. Stanislav Kázecký

1x

K bodu 6. : Ano, přiložené stanovy toto obsahují.
K bodu 7.: Dozorčí rada toto právo nemá.
K bodu 8. Viz bod 7.
K bodu 9.: Tento případ nenastal.
K bodu 10.: Tento případ nenastal.
K bodu 11.: Tyto smlouvy společnost nezveřejňuje.
K bodu 12.: Společnost nevydává výroční zprávu. Společnost nesplňuje žádné z kritérií stanovených § 20 odst. 2. zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění (aktiva celkem více než 40.000.000 Kč, roční úhrn čistého obratu více než
80.000.000 Kč, průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období více než 50), která tuto povinnost limitují.
K bodu 13.: Viz bod 12.
K bodu 14.: Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami
ovládanými stejnou ovládající osobou každý rok schvaluje dozorčí rada a je kontrolována auditorem. Auditor však zpracovává
pouze prověrku zprávy o vztazích, a jelikož neprovádí audit (viz bod 12.), nevyjadřuje výrok auditora.
K bodu 15.: Společnost nemá povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku.
S pozdravem

Ing. Milan Nebesář
Vedoucí Odboru kancelář hejtmana
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