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E-mail:

Bc. Kamila Křížová
386 720 225
krizovak@kraj-jihocesky.cz

Datum:

17. 1. 2022

Váš dopis zn.:
Ze dne:

Telefon:

Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 11. 1. 2022 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, čj. KRNOOSSK-3180/2022 trib ze dne
11. 1. 2022, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:

1. Poskytuje některé zdravotnické zařízení zřizované Jihočeským krajem (pozn. 1) své služby v nemovitostech,
jejichž vlastníkem je jiná právnická osoba než samotný Jihočeský kraj? (pozn. 2)
2. Pokud ano, prosíme o výčet těchto zdravotnických zařízení v rozsahu: název, adresa, IČ.
3. U vyjmenovaných zdravotnických zařízení dle bodu 2. uveďte, prosím, jakou formou jsou upraveny vzájemné
majetkové vztahy (pozn. 3), a jak jsou smluvně řešeny/upraveny běžné opravy, údržba a investice nemovitého
majetku, v němž krajské zdravotnické zařízení poskytuje své služby.
4. Poskytuje nějaké zdravotnické zařízení jiného vlastníka (pozn. 1 a 4), své služby v nemovitostech, které vlastní
Jihočeský kraj?
5. Pokud ano, prosíme o výčet těchto poskytovatelů v rozsahu: název, adresa, IČ.
6. U vyjmenovaných zdravotnických zařízení dle bodu 5. uveďte, prosím, jakou formou jsou upraveny vzájemné
majetkové vztahy (pozn. 3), a jak jsou smluvně řešeny/upraveny běžné opravy, údržba a investice nemovitého
majetku ve vlastnictví kraje, v němž zdravotnické zařízení jiného vlastníka poskytuje své služby.
Pozn. 1: Žádost o informaci se vztahuje pouze na poskytovatele lůžkové zdravotní péče většího rozsahu (tzn.
v řádu desítek a více lůžek) jako jsou nemocnice, hospice, LDN apod.
Pozn. 2: Žádost o informaci se týká majetkových vztahů mezi poskytovateli zdravotních služeb, které nejsou
nikterak vlastnicky spojeny s Jihočeským krajem na straně jedné a Jihočeským krajem na straně druhé.
Pozn. 3: Zda se jedná o smlouvu o pronájmu, výpůjčku či jiné.
Pozn. 4: Jiným vlastníkem myslíme právnickou osobu majetkově či zřizovatelsky nepropojenou s Jihočeským
krajem. Netýká se tedy příspěvkových organizací kraje, jimi zřízených s.r.o., o.p.s. apod.
Závěrem bychom chtěli poznamenat, že výše požadované informace žádáme v kontextu mapování možných
smluvních úprav majetkových vztahů mezi poskytovatelem zdravotnické služby na straně jedné a majitelem
nemovitostí, jejichž vlastníkem je samosprávný celek.

identifikátor DS: kdib3rr
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K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
k dotazu 1)
Žádostí definovaní poskytovatelé zdravotních služeb založení/zřízení Jihočeským krajem neposkytují zdravotní
služby definované žádostí v nemovitostech jejichž vlastníkem je jiná právnická osoba, než Jihočeský kraj.
k dotazu 4)
V nemovitostech vlastněných Jihočeským krajem neposkytuje zdravotní služby definované žádostí zdravotnické
zařízení jiného vlastníka.
S pozdravem

Mgr. Petr Podhola
vedoucí odboru
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