
Informace o společnosti Jihočeské nemocnice, a. s., dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

  

1. Název 

  

Jihočeské nemocnice, a. s. 

  

2. Důvod a způsob založení Společnost Jihočeské nemocnice, a. s., je akciovou 

společností založenou Jihočeským krajem a byla zapsána do 

obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých 

Budějovicích dne 12. 9. 2005 pod sp. zn. B 1451. 

Sídlo: České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 01 

IČO: 260 93 804 

Statutární orgán: představenstvo 

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná předseda 

představenstva společně s dalším jedním členem 

představenstva. 

  

 Předmětem činnosti (podnikání) je: 

 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 

3 živnostenského zákona  

3. Organizační struktura Základní schéma společnosti Jihočeské nemocnice, a.s.: 

 Představenstvo 

 Oddělení centrálního nákupu 

 Oddělení vykazování zdravotní péče 

4. Kontaktní spojení Kontakty - zde 

4.1. Kontaktní poštovní adresa Jihočeské nemocnice, a. s. 

B. Němcové 585/54, 

370 01 České Budějovice 

Česká republika 

4.2. Adresa pro osobní návštěvu Jihočeské nemocnice, a. s. 

B. Němcové 585/54 

370 01 České Budějovice 

4.3. Úřední hodiny Úřední hodiny: 8:00 - 15:00   

http://jihnem.cz/kontakty/


4.4. Telefonní čísla Asistentka: 387 87 29 81 

4.5. Číslo faxu není 

4.6. Adresa internetové stránky www.jihnem.cz 

4.7. Adresa e-podatelny info@jihnem.cz 

ID datové schránky: a6renu9 

4.8. Další elektronické adresy Asistentka: Hana Plačková, e-mail: plackova@jihnem.cz 

Oddělení centrálního nákupu: Mgr. Jana Kocourková, e-mail: 

kocourkova@jihnem.cz 

Oddělení vykazování zdravotní péče: Ing. Petr Klíma, MBA, e-

mail: klima@jihnem.cz 

5. Bankovní spojení Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 

Číslo účtu: 196948652/0300 

6. IČ 260 93 804 

7. DIČ CZ699005400 

8. Dokumenty   

8.1. Seznamy hlavních dokumentů Stanovy akciové společnosti Jihočeské nemocnice, a. s. 

Zakladatelská listina společnosti Jihočeské nemocnice, a. s. 

Další dokumenty dostupné - zde 

8.2. Rozpočet 

Obsah účetních výkazů za rok 2015 - zde 

Obsah účetních výkazů za rok 2016 - zde 

Obsah účetních výkazů za rok 2017 - zde 

Obsah účetních výkazů za rok 2018 - zde 

9. Žádosti o informace Pravidla podání žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen jako „InfZ“) – zde 

http://www.jihnem.cz/
mailto:info@jihnem.cz
mailto:plackova@jihnem.cz
mailto:kocourkova@jihnem.cz
mailto:klima@jihnem.cz
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=21110068&subjektId=729071&spis=413367
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=12470484&subjektId=729071&spis=413367
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=729071
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=729071
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=729071
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=729071
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=729071
http://www.jihnem.cz/files/Pravidla_podani_zadosti_o_informace_dle_zakona_c_106.pdf


10. Příjem žádostí a dalších podání Osobně na adrese sídla Jihočeské nemocnice, a.s., České 

Budějovice, B. Němcové 585/54 nebo e-mailem na: 

info@jihnem.cz 

11. Opravné prostředky Opravné prostředky - zde 

12. Formuláře 
 

13. Předpisy   

13.1. Nejdůležitější používané předpisy  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 

 zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve 

znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů 

13.2. Vydané právní předpisy Společnost Jihočeské nemocnice, a.s. nevydává žádné právní 

předpisy. 

14. Úhrady za poskytování informací   

14. 1. Sazebník úhrad za poskytování 

informací 
Sazebník - zde 

14.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši 

úhrad za poskytnutí informace 

Žádná usnesení nadřízeného orgánu o stížnosti žadatele proti 

výši úhrady nebo odměny požadovanými v souvislosti 

s poskytováním informací nebyla vydána (§16a odst. 7 inf.z.). 

15. Licenční smlouvy   

15.1 Vzory licenčních smluv Společnost Jihočeské nemocnice, a.s. nepoužívá při 

poskytování informací žádné vzory licenčních smluv. 

15.2 Výhradní licence Společnost Jihočeské nemocnice, a.s. nepoužívá žádné vzory 

licenčních smluv upravující výhradní licence. 

 

http://jihnem.cz/files/Pravidla_podani_zadosti_o_informace_dle_zakona_c_106.pdf
http://jihnem.cz/files/Sazebnik_uhrad_JN.pdf


16. Výroční zpráva podle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů 

V roce 2015 společnost Jihočeské nemocnice, a. s. 

neobdržela žádnou žádost i poskytnutí informací dle zák. č. 

106/1999 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů 

Výroční zpráva za rok 2016 - zde 

Výroční zpráva za rok 2017 - zde 

Zveřejněné odpovědi na dotazy za rok 2018 - zde 

Výroční zpráva za rok 2018 - zde 

Zveřejněné odpovědi na dotazy za rok 2019 - zde 

Výroční zpráva za rok 2019 - zde 

Výroční zpráva za rok 2020 - zde 

 

 

https://www.jihnem.cz/files/Vyrocni_zprava-poskytovani_informaci-2016-Jihoceske_nemocnice.pdf
https://www.jihnem.cz/files/Vyrocni_zprava-poskytovani_informaci-2017-Jihoceske_nemocnice.pdf
https://www.jihnem.cz/files/1_2018_odpoved_na_dotazdle_zak_c_106_1999_Sb.pdf
https://www.jihnem.cz/files/Vyrocni_zprava-poskytovani_informaci-2018-Jihoceske_nemocnice.pdf
https://www.jihnem.cz/files/1_2019_odpoved_na_zadost_dle_zak_106_1999_Sb.pdf
https://www.jihnem.cz/files/Vyrocni_zprava-poskytovani_informaci-2019-Jihoceske_nemocnice.pdf
https://www.jihnem.cz/files/Vyrocni_zprava-poskytovani_informaci-2020-Jihoceske_nemocnice.pdf

