Č.j.: KUOK 5443/2017
Sp.zn.: KÚOK/1594/2017/OZ/420
Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost č. 3/2017/OZ o poskytnutí informací
Předmět žádosti:
Povinnému subjektu byla doručena žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím. Jednalo se o níže uvedenou žádost:
a) na základě jakého klíče - kritéria (myšleno - politická, odborná a jiná hlediska) jsou
obsazovány funkce členů dozorčí rady v nemocnicích, které jsou ve 100% nebo většinovém
vlastnictví Olomouckého kraje,
b) na základě jakého klíče jsou stanoveny měsíční odměny (jejich výše) členů dozorčích rad
ve shora uvedených nemocnicích,
c) na základě jakého klíče jsou stanoveny měsíční odměny (jejich výše) předsedů dozorčích
rad ve shora uvedených nemocnicích,
d) jakou konkrétní činnost - náplň - fakticky uvedené dozorčí rady vykonávají a to včetně
informace - kolikráte za rok se scházejí - jaké materiály projednávají apod.,
e) kolik činí měsíční odměna předsedy a kolik měsíční odměna člena dozorčích rad
v jednotlivých shora uvedených nemocnicích,
f) v jakých konkrétních oblastech přijímají rozhodnutí, tj. v jakých případech fakticky
rozhodují a přijímají tak za svá rozhodnutí svou odpovědnost.
Poskytnuté informace:
a) Členy dozorčí rady NOK schvaluje Rada Olomouckého kraje jako legitimní zástupce 100%
akcionáře na základě morálních a odborných hledisek.
b) Odměny členů dozorčí rady NOK jsou schvalovány Radou Olomouckého kraje na základě
návrhu předloženého představenstvem akciové společnosti. Představenstvo při stanovení
jejich výše vychází z rozsahu práce členů a jejich právní odpovědnosti.
c) Odměna předsedy dozorčí rady jsou schvalovány Radou Olomouckého kraje na základě
návrhu předloženého představenstvem akciové společnosti. Představenstvo při stanovení
jejich výše vychází z rozsahu práce členů a jejich právní odpovědnosti a výší disponibilních
prostředků společnosti.
d) Dozorčí rada NOK dohlíží na výkon působnosti představenstva a činnost společnosti. Její
členové jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti
společnosti, kontrolují řádné vedení účetních zápisů a zda je uskutečňovaná podnikatelská či
jiná činnost v souladu s právními předpisy a stanovami. Dále dozorčí rada přezkoumává účetní
závěrky a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, po přezkoumání předkládá své
vyjádření valné hromadě. Členové dozorčí rady se v případě potřeby účastní valné hromady,
kterou musí seznámit s výsledky své kontrolní činnosti. Dozorčí rada NOK se schází dle
potřeby 3 až 4 krát do roka.
e) Měsíční odměna předsedy dozorčí rady NOK je 8500,- Kč a měsíční odměna člena dozorčí
rady je 6000,- Kč. V tom jsou veškeré náklady včetně dopravy na zasedání.
f)Dozorčí rada NOK přijímá konkrétní rozhodnutí ke Zprávě nezávislého auditora, Výroční
zprávě, Hospodářskému výsledku a Účetní závěrce společnosti NOK, a.s. Dále schvaluje
Zprávu dozorčí rady, která je předkládána na zasedání jediného společníka v působnosti valné
hromady tj. Rady Olomouckého kraje
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