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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
číslo jednací: KUJCK 8053/2017
spisový znak: KHEJ 3410/2017/kakr/3

datum: 13.01.2017

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 5. 1. 2017 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 5. 1. 2017, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:
a) na základě jakého klíče - kritéria (myšleno - politická, odborná a jiná hlediska) jsou obsazovány funkce členů dozorčí rady
v krajských nemocnicích Jihočeského kraje - tj. tedy tam, kde je Jihočeský kraj 100% vlastníkem těchto nemocnic,
b) na základě jakého klíče jsou stanoveny měsíční odměny (jejich výše) členů dozorčích rad v krajských nemocnicích
Jihočeského kraje,
c) na základě jakého klíče jsou stanoveny měsíční odměny (jejich výše) předsedů dozorčích rad v krajských nemocnicích
Jihočeského kraje,
d) jakou konkrétní činnost - náplň - fakticky uvedené dozorčí rady vykonávají a to včetně informace - kolikráte za rok se
scházejí - jaké materiály projednávají apod.,
e) kolik činí měsíční odměna předsedy a kolik měsíční odměna člena dozorčích rad v jednotlivých nemocnicích jihočeského
kraje,
f) v jakých konkrétních oblastech přijímají rozhodnutí, tj. v jakých případech fakticky rozhodují a přijímají tak za svá
rozhodnutí svou odpovědnost.
Rád bych upřesnil, že mi nejde o sdělení konkrétních jmen - resp., kdo danou funkci vykonává, ale pouze o uvedení člen
dozorčí rady té a té nemocnice má měsíční odměnu ve výši xy, předseda té a té nemocnice má měsíční odměnu xy. Schází se
v roce celkem xy kráte a pravidelně projednávají materiály xy + materiály týkající se ......., kdy do jejich kompetence rozhodovat
patří to a to.
Pro upřesnění dodávám, že zastávám názor, že členové dozorčích orgánů mají být za svou práci řádně placeni.
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
ad a)

Jihočeský kraj je vlastníkem 100 % kapitálového podílu v těchto nemocnicích:

č.
obchodní jméno
1)
Nemocnice České Budějovice, a.s.
2)
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
3)
Nemocnice Dačice, a.s.
4)
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
5)
Nemocnice Písek, a.s.
6)
Nemocnice Prachatice, a.s.
7)
Nemocnice Strakonice, a.s.
8)
Nemocnice Tábor, a.s.
Kritéria zohledňovaná politickými kluby při nominaci a obsazování funkcí členů:
- volený člen je odborníkem na danou problematiku, nebo
- volený člen je statutárním zástupcem města, v němž má nemocnice sídlo.
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ad b), c) Kritériem pro stanovení výše odměny členů a předsedů dozorčích rad nemocnic je mj. rozsah odpovědnosti člena
a předsedy.
ad d) K rozhodování, k němuž jsou členové dozorčí rady, dle čl. X. stanov obchodní společnosti, delegováni a za něž nesou
odpovědnost, patří např.:
-

přezkoumávat účetní závěrku společnosti, bilance a návrhy na rozdělení zisku společnosti, vč. podání zprávy

-

dávat souhlas k nabývání, zcizování a zatěžování nemovitého majetku společnosti,

-

dávat souhlas k přijímání a poskytování úvěrů a zápůjček pro účely provozní a investiční činnosti,

-

kontrolovat zda se činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy.

o přezkoumání valné hromadě,

Četnost zasedání je dána stanovami (pravidelně minimálně 4 x do roka), případně dle potřeb společnosti.
ad e) Výše pevné měsíční odměny jsou v jednotlivých nemocnicích následující:
Funkce v dozorčí radě

Nemocnice č. 1

Nemocnice č. 2, 4, 5, 6, 7, 8

Nemocnice č. 3

předseda

10.000 Kč

8.000 Kč

2.000 Kč

člen

6.000 Kč

4.000 Kč

1.000 Kč

ad f) Aktuální znění stanov obsahující kompetence a pravomoci dozorčí rady, na nichž se její členové podílejí, je u každé
z nemocnic veřejně dostupným dokumentem uveřejněným ve sbírce listin obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem
v Českých Budějovicích.

S pozdravem

Ing. Milan Nebesář
vedoucí Odboru kancelář hejtmana
- podepsáno elektronicky –
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