
Žádost o poskytnutí informace  
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 
 
Žádost o informaci z 5. prosince 2014: 
 
 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE 
 

Vážený pane starosto, pane místostarosto, vážení radní, 

 

na základě zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, si Vás dovoluji požádat o níže 

specifikované odpovědi. Jedná se o hospodaření společnosti HNsP, s. r. o. a jsem si tedy vědoma 

toho, že se jedná o dotaz na váš finanční odbor. Aby žádost měla patřičné náležitosti a já měla nárok 

na zodpovězení dotazů, činím tak skrze radu města. 

 

1. Žádám vás o informaci, jaký je výnos z hospodaření společnosti HNsP, s. r. o., a to za rok 

2013, a dále jaký je výnos z hospodaření této společnosti od roku 2011 doposud. 

2. Dále vás žádám o zodpovězení dotazu, jakým způsobem se nakládá s případnými přebytky, 

kdo rozhoduje o zapojování těchto financí do investičních i neinvestičních akcí. Zda tak činí 

dva jednatelé samostatně, či zda veškeré tyto úkony podléhají schvalovacímu procesu rady 

města, tedy valné hromady společnosti. 

 

S pozdravem 

 

 

XY 

 

 
Odpověď na žádost o informaci z 22. prosince 2014 
 

 
Vážená paní XY, 
 
na základě Vaší žádosti o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím z 5. prosince 2014 zaslané Radě města Bíliny, týkající se hospodaření společnosti 
Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., (dále jen HNsP), jsem požádal prostřednictvím pana 
tajemníka o součinnost jednatele společnosti HNsP, níže Vám přeposílám odpověď pana jednatele 
k Vašemu dotazu: 
 
Žádost o součinnost při vyřizování žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím 
 
Vážený pane tajemníku, 
 
Hornická nemocnice s poliklinikou, spol. s r. o. (dále jen „HNsP“) od Vás obdržela dne 15. prosince 
2014 prostřednictvím e-mailu Vaši žádost o součinnost při vyřizování žádosti dle zákona č. 106/1999 
Sb., týkající se informací o hospodaření společnosti HNsP.  
Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů je 
Žádost podána dnem, kdy ji obdržela Společnost. HNsP poskytne informaci v souladu se žádostí ve 
lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti, tj. nejpozději do 29. prosince 2014.  
 
Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme: 
 
Hospodaření HNsP  
 



1. Výnos z hospodaření společnosti HNsP za rok 2013 a výnos z hospodaření od roku 2011 
doposud. 

Požadované informace jsou veřejně přístupné:  
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=703087 
 
2. Valná hromada HNsP 
Nejvyšším orgánem společnosti HNsP je valná hromada. Do působnosti valné hromady HNsP patří 
krom jiného schvalování řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její 
vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku nebo jiných 
vlastních zdrojů a úhrady ztrát. Rada města Bíliny vykonává působnost valné hromady při 
rozhodování jediného společníka, kterým je Město Bílina v souladu s § 12 zákona o obchodních 
korporacích, pokud výjimečně nevykonává působnost valné hromady Zastupitelstvo města Bíliny. 
 
Dozorčí rada HNsP  
Dozorčí rada je krom jiného oprávněna přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. 
i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a předkládá své vyjádření 
valné hromadě.  
Financování investičních i neinvestičních akcí je řešeno v rámci rozhodnutí valné hromady HNsP na 
návrh jednatelů HNsP, kteří tak činí samostatně.  
 
S pozdravem 
 
RNDr. Jaroslav Herzinger 
jednatel společnosti 
 
 
S pozdravem                            
 
 
 
 
 
Josef Horáček 
starosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odpověď zpracoval: Josef Horáček, starosta města, ve spolupráci s jednatelem společnosti 
HNsP, s. r. o. 

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=703087

