
 

 
 

 
VÁŠ DOPIS ZN.:   Vážená paní  

ZE DNE: 31. 3. 2022  xxxxxxxxxxxxxx 

NAŠE ZN.: 164/22/UhP  xxxxxxxxxxxxxx 

VYŘIZUJE: xxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxx 

TEL.: xxxxxxxxxxx   

E-MAIL: xxxxxxxxxxxxxxx   
DATUM:                  22. dubna 2022   

 
Doporučenou poštou 

 

 

Re: žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů adresovaná 
Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně  
 
 
Dne 21. 4. 2022 byla Krajské nemocnici T. Bati, a. s., IČ 27661989, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 
762 75 Zlín, zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B., vložka 4437 (dále jen 
„povinný subjekt“) doručena doporučenou poštou žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím (dále jen „zákon“) paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
o poskytnutí informací, a to v tomto znění:  
 
Předmět: Hospodaření nemocnice v roce 2012, 2020 a 2021 
 
Text: Na základě zákona č. 106/1999 Sb. prosím o poskytnutí dokumentů (účetní uzávěrka a další), 
které se týkají hospodaření Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně v roce 2012, 2020, 2021.  
 
K této žádosti povinný subjekt ve smyslu ust. § 6 odst. 1 zákona uvádí, že dané informace 
o hospodaření nemocnice v letech 2012 a 2020 jsou zveřejněny, a sděluje následující údaje 
umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se 
informace nachází. Konkrétně jde o odkaz na: 
 
- internetové stránky Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz, a to část Veřejný rejstřík, kdy 
po zadání „Krajská nemocnice T. Bati, a. s.“ je následně umístěna Sbírka listin povinného subjektu. 
V této Sbírce jsou k dispozici jak výroční zprávy z let 2012 a 2020, tak v rámci nich účetní závěrky. 
Konkrétně jde o adresu: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=202855 
 
- internetové stránky Krajské nemocnice T. Bati, a. s. www.kntb.cz, část „O nemocnici“ a rubrikus 
„Dokumenty uveřejňované dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích“. Rovněž zde jsou 
výroční zprávy povinného subjektu z let 2012 a 2020. Konkrétně jde o adresu: 
https://www.kntb.cz/dokumenty-uverejnovane-dle-zakona-c-902012-sb-o-obchodnich-korporacich 
 
K účetní závěrce za rok 2021 povinný subjekt sděluje, že tato účetní závěrka bude cca v červnu 
2022 schvalována jediným akcionářem a v červenci 2022 následně publikována ve Sbírce listin. 
S odvoláním na ust. § 2 odst. 4 zákona, dle něhož se poskytování informací nevztahuje na budoucí 
rozhodnutí, proto povinný subjekt aktuálně nemůže účetní závěrku za r. 2021 poskytnout.  
 
 
 
 
Ing. Jan Hrdý      Ing. Martin Déva 
předseda představenstva   člen představenstva 
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