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O D B O R  K A N C E L Á Ř  H E J T M A N A   

*KUCBX00L0Q70* 
KUCBX00L0Q70 

 

Oživení, o. s. 

Muchova 13 

160 00 Praha 6 

ID DS: ntauv78 

 

 

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů 

Dne 15. 8. 2016 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 15. 8. 2016, následujícího znění, do kterého 

připojujeme naši odpověď: 

 

Konkrétně žádáme o poskytnutí těchto informací týkajících se kategorie příspěvkové organizace a obchodní společnosti 

kraje: 

Žádáme vás o kompletní seznam obchodních společností s majetkovou účastí kraje včetně výše majetkového podílu. 

Odpověď:  Seznam obchodních společností s majetkovou účastí Jihočeského kraje ke dni 30. 6. 2016 Vám 

zasíláme v příloze č. 1. 

Dále vás žádáme o zodpovězení následujících otázek v předmětné kategorii: 

1. Jaký orgán kraje schvaluje změny stanov obchodních společností 100 % vlastněných krajem? 

Odpověď: Tímto orgánem je Rada kraje. 

2. Mají obchodní společnosti ovládané krajem ve svých společenských smlouvách (stanovy, zakladatelská listina apod.) 

explicitně uvedeno, že jsou povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Odpověď: Explicitně zde tato skutečnost není uvedena. Zakladatelská listina a aktuální znění stanov výše 

uvedených obchodních společností jsou dokumenty veřejně dostupné v obchodním rejstříku (ke 

stažení na https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik) 

3. Mají obchodní společnosti ovládané krajem ve svých společenských smlouvách (stanovách a dalších zakládacích 

dokumentech) vyloučenu možnost zakládat dceřiné společnosti či kupovat jiné společnosti? 

Odpověď: Explicitně to uvedené nemají, ovšem účast obchodní společnosti v jiných společnostech je dle 

platných stanov vždy vázána na rozhodnutí Rady Jihočeského kraje vykonávající působnost valné 

hromady. 

4. Má kraj formulovánu vlastnickou politiku pro jím ovládané obchodní společnosti (existence strategických dokumentů 

k řízení a rozvoji jednotlivých obchodních společností, existence výkonnostních indikátorů hospodaření)? 

Odpověď: Jihočeský kraj má formulovánu vlastnickou politiku pro jím ovládané obchodní společnosti v oblasti 

zdravotnictví v dokumentu Koncepce zdravotnictví Jihočeského kraje 2015-2020 (ke stažení 

na: http://www.kraj-

číslo jednací: KUJCK 115568/2016 
spisový znak: KHEJ 111242/2016/kakr/5 

 datum: 30.08.2016  vyřizuje: Bc. Kamila Křížová  telefon: 386 720 225 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik
http://www.kraj-jihocesky.cz/2093/koncepce_zdravotnictvi_jihoceskeho_kraje_na_obdobi_2015_8211_2020.htm
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jihocesky.cz/2093/koncepce_zdravotnictvi_jihoceskeho_kraje_na_obdobi_2015_8211_2020.htm).  

K řízení využívá společnost Jihočeské nemocnice, a.s., resp. holdingovou formu řízení a interní 

benchmarking. V případě ostatních společností nemá kraj formulovánu vlastnickou politiku. 

 

Dále vás žádáme o poskytnutí informací týkajících se kategorie rozpočet: 

 

Je na oficiální webové stránce kraje k dispozici přehled všech schválených rozpočtových opatření provedených v roce 2016? 

Odpověď:  Ano. Jednotlivá rozpočtová opatření jsou obsahem příslušných podkladových materiálů pro jednání 

Zastupitelstva Jihočeského kraje (pro zasedání v roce 2016 lze využít odkaz: http://www.kraj-

jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1582&par[lang]=CS&par[jednani_rok]=2016) s proklikem na 

příslušný termín jednání zastupitelstva a dále vyhledat v přiložených dokumentech, přičemž klíčovým 

je slovní spojení „Rozpočtové změny …“. Obdobným způsobem lze vyhledávat i ve výpisech 

usnesení. 

 

 

S pozdravem 

 

 

Ing. Milan Nebesář 

vedoucí Odboru kancelář hejtmana 

- podepsáno elektronicky – 

 

 

* 1x příloha:  Seznam obchodních společností 2016.xls 

http://www.kraj-jihocesky.cz/2093/koncepce_zdravotnictvi_jihoceskeho_kraje_na_obdobi_2015_8211_2020.htm
http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par%5bid_v%5d=1582&par%5blang%5d=CS&par%5bjednani_rok%5d=2016
http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par%5bid_v%5d=1582&par%5blang%5d=CS&par%5bjednani_rok%5d=2016
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