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Vážení, 

dne 15. 08. 2016 obdržel Krajský úřad Středočeského kraje (dále jen „krajský úřad“) 

žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, v platném znění, v níž požadujete informace týkající se příspěvkových 

organizací a obchodních společností kraje a dále rozpočtu. V souladu s ustanovením   

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

v platném znění, Vám poskytujeme předmětné informace, rozčleněné do jednotlivých 

dílčích oblastí, tak jak následuje. 

 

Seznam obchodních společností s majetkovou účastí kraje včetně výše majetkového 

podílu: 

 

 Středočeská rozvojová – Mladá, a.s. v likvidaci, 

 Středočeská turistická informační služba, a.s. v likvidaci, 

 Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s.,  

 Oblastní nemocnice Kladno, a. s.,  

 Oblastní nemocnice Kolín, a. s.,  

 Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a. s.,  

 Oblastní nemocnice Příbram, a. s.  

 

Středočeský kraj je jediným akcionářem ve výše uvedených společnostech. 

 

Příspěvkové organizace a obchodní společnosti kraje: 

 

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

vlastněných krajem? 

 

Rada Středočeského 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. 

 

Ne. 

 

3. Mají obchodní společnosti ovládané krajem ve svých společenských 

smlouvách (stanovách a dalších zakládacích dokumentech) vyloučenu možnost 

zakládat dceřiné společnosti či kupovat jiné společnosti? 

 

Ne. 
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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)? 

 

Pouze u nemocnic Středočeského kraje je formulována Strategie rozvoje 

zdravotnictví Středočeského kraje mezi léty 2014 – 2020. 

 

 

 

S pozdravem 

 

 

Mgr. Aleš Růžička 

zástupce ředitele pro oblast veřejné správy 

(podepsáno elektronicky) 
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