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Odpověď na žádost o informace doručenou dne 15.08.2016 
 

Vážení, 

 
dne 15.08.2016 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové 
(dále jen „krajský úřad“) prostřednictvím datové schránky Vaši žádost dle zákona číslo 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„InfZ“), ve které se domáháte poskytnutí níže specifikovaných informací, cit:  
 
„Konkrétně žádáme o poskytnutí 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. Dále vás žádáme o zodpovězení následujících otázek v předmětné 
kategorii: 
 
1. Jaký orgán kraje schvaluje změny stanov obchodních společností 100 % vlastněných 

krajem? 
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. 

3. Mají obchodní společnosti ovládané krajem ve svých společenských smlouvách 
(stanovách a dalších zakládacích dokumentech) vyloučenu možnost zakládat dceřiné 
společnosti či kupovat jiné společnosti? 

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)? 
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Dále vás žádáme o poskytnutí informací týkajících se kategorie rozpočet: 
 
1. Je na oficiální webové stránce kraje k dispozici přehled všech schválených rozpočtových 

opatření provedených v roce 2016?“ 
 

Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod č.j. KUKHK-IZ-125/VZ/2016, posoudil ji 
a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ, která obsahuje potřebné 
náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.  

O předání požadovaných informací byly požádány věcně příslušné odbory krajského úřadu: 
odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, odbor zdravotnictví, odbor dopravy a silničního 
hospodářství, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad, odbor ekonomický, které se Vaší 
žádostí podrobně zabývaly a k Vámi požadovaným informacím poskytly následující 
informace. 
 
Seznam obchodních společností s majetkovou účastí Královéhradeckého kraje: 
 
ZOO Dvůr Králové a.s., IČ: 27478246, se sídlem Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové 
nad Labem, majetková účast Královéhradeckého kraje 100%. 
Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s., IČ: 25997556, se sídlem Pospíšilova 
365, 50003 Hradec Králové – majetková účast Královéhradeckého kraje 100%. 

OREDO s.r.o., IČ: 25981854, Nerudova 104, 500 02 Hradec Králové, majetková účast 
Královéhradeckého kraje 50%.  
SÚS Královéhradeckého kraje a.s., IČ: 27502988, se sídlem Kutnohorská 59/23, 500 04 
Hradec Králové – Plačice, a.s., majetková účast Královéhradeckého kraje 100%. 
Centrum evropského projektování a.s., IČ: 27529576, se sídlem Československé armády 
954/7, 500 03 Hradec Králové, majetková účast Královéhradeckého kraje 100%.  
Správa nemovitostí Královéhradeckého kraje a.s., IČ: 27521087, se sídlem Pivovarské 
náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, majetková účast Královéhradeckého kraje 100%. 
Silvatres HK a.s., IČ: 28767632, se sídlem Collinova 421, 500 03 Hradec Králové, 
majetková účast Královéhradeckého kraje 55%. 
 
Dotazy: 
 
Ad 1. Dle ustanovení společenských smluv rozhodování o změně stanov společností, nejde-li 
o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke 
které došlo na základě jiných právních skutečností, náleží do působnosti valné hromady, která je 
nejvyšším orgánem společností. Působnost valné hromady u společností 100% vlastněných 
krajem vykonává dle ustanovení § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění 
pozdějších předpisů, rada kraje.   
Ad 2. Výše uvedené společnosti tento údaj ve svých společenských smlouvách nemají. 
Ad 3. Výše uvedené společnosti nemají ve svých společenských smlouvách vyloučenu 
možnost zakládat dceřiné společnosti či kupovat jiné společnosti. 
Ad 4. K výše uvedeným společnostem kraj formulovánu vlastnickou politiku nemá. 
 
Zároveň krajský úřad obecně uvádí, že veškeré dokumenty typu zakládací listiny, stanovy, 
účetní závěrky apod., jsou veřejně dostupnými dokumenty zveřejněnými na webu 
www.justice.cz.  
 
 



3 

Ke kategorii rozpočet uvádí odbor ekonomický krajského úřadu, že na webové stránce 
Královéhradeckého kraje není zveřejněn přehled všech schválených rozpočtových opatření 
provedených v roce 2016, neboť žádný právní předpis neukládá povinnost tyto informace 
zveřejňovat. Nicméně na tomto odkazu ze sekce zastupitelstva kraje http://www.kr-
kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=1674 lze v jednotlivých usneseních dohledat, 
pokud byla tato problematika projednávána (např. usnesení z 30. zasedání zastupitelstva kraje 
– bod 9 návrh na 2. změnu rozpočtu KHK na rok 2016). 
 
 
S pozdravem   
 
 
  
 
                                                                               „otisk razítka“ 

   
Ing. Miroslav Vrba, MPA  

                      vedoucí odboru vnitra a krajský živnostenský úřad  
                                                                  (dopis je elektronicky podepsán) 
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