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PARDUBICKÝ KRAJ  
 

Krajský úřad 
 

odbor organizační a právní a krajský živnost. úřad 
  

 

Váš dopis zn.:       
Ze dne: 16. 8. 2016 
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Vyřizuje: Mgr. Pavlína Venzarová, MPA 
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E-mail: pavlina.venzarova@pardubickykraj.cz 
Mobil:       
Fax:       

Datum: 23. 8. 2016 
 

 

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů 
 
 

Vážení, 
 
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 16. 8. 
2016 čj. KrÚ 59089/2016  Vám zasíláme odpovědi na Vaše dotazy: 
 
Kategorie příspěvkové organizace a obchodní společnosti 
 
žádost: žádáme vás o kompletní seznam obchodních společností s majetkovou účastí kraje 
včetně výše majetkového podílu. 
Odpověď: kompletní seznam je uveden v příloze tohoto dokumentu s tím, že jedinou 
společností, kterou kraj ovládá, je společnost Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 
S ohledem na kategorizaci žádosti v příloze rovněž dáváme k dispozici kompletní přehled 
příspěvkových organizací zřizovaných Pardubickým krajem. 
 
Otázka: Jaký orgán kraje schvaluje změny stanov obchodních společností 100 % 
vlastněných krajem? 
Odpověď: Stanovy schvaluje valná hromada, kterou reprezentuje rada kraje. Předtím jsou 
stanovy a jejich změny projednány v zastupitelstvu kraje. 
 
Otázka: 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: NE 
 
Otázka: Mají obchodní společnosti ovládané krajem ve svých společenských smlouvách 
(stanovách a dalších zakládacích dokumentech) vyloučenu možnost zakládat dceřiné 
společnosti či kupovat jiné společnosti? 
Odpověď: NE 
 
Otázka: 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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Odpověď: Představenstvo má valnou hromadou stanoveny roční indikátory hodnocení své 
činnosti, podle nich se též odvíjí jeho roční prémiové odměňování. Valná hromada 
projednává a schvaluje roční plány a výsledky hospodaření podle stanov. Zásadní koncepční 
rozvojové záměry projednává též zastupitelstvo kraje (např. Scénář transformace akutní 
péče). 
 
Kategorie rozpočet: 
 
Otázka: Je na oficiální webové stránce kraje k dispozici přehled všech schválených 
rozpočtových opatření v roce 2016? 
Odpověď: rozpočtová opatření se ze zákona nezveřejňují, nicméně v kategorii „Rozklikávací 

rozpočet“ na webu Pardubického kraje jsou pravidelně po odevzdání výkazů do centrálního 

systému účetních informací státu v souladu s termíny danými vyhláškou č. 383/2009 Sb. 

zveřejněny všechny úpravy rozpočtu ve sloupci rozpočet upravený. 

 

S pozdravem 

Otisk úředního razítka 

 
  

 JUDr. Miroslav Mocek, MPA v. r. 
 vedoucí odboru 
 
 
 
Přílohy 
 

Seznam obchodních společností s majetkovou účastí Pardubického kraje vč. výše 
majetkového podílu 
Seznam příspěvkových organizací zřizovaných Pardubickým krajem 
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