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V š e o be c ná   f a ku l tn í   n emo c n i c e  v  

Pr a ze  

128 08 Praha 2, U Nemocnice 2  

 

__________________ 
Váš dopis značky / ze dne  Naše značka   Vyřizuje / linka  V Praze, dne 

   VFN/    Mgr. Korbová         5.11.2013 

 

 

 
 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  

 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, IČO: 00064165, se sídlem U Nemocnice 499/2, 128 08, 

Praha 2 (dále jen „VFN“), obdržela dne 24.10.2013 Vaši žádost o poskytnutí informací podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „žádost“), ve které VFN žádáte o poskytnutí informace týkající se hospodaření VFN v roce 

2012 a 2013. 

 

Níže uvádíme k Vaší žádosti naše odpovědi: 

 

        náklady celkem Vaší právnické osoby v Kč za období: 

o   od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012, 

o   od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2013, 

o   od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013, 

o   od 1. 1. 2013 do 30. 9. 2013, 

        výnosy celkem Vaší právnické osoby v Kč za období: 

o   od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012, 

o   od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2013, 

o   od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013, 

o   od 1. 1. 2013 do 30. 9. 2013, 

        výsledek hospodaření Vaší právnické osoby před zdaněním v Kč za období: 

o   od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012, 

o   od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2013, 

o   od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013, 

o   od 1. 1. 2013 do 30. 9. 2013, 

        stav peněžních prostředků Vaší právnické osoby v Kč: 

o   ke dni 31. 12. 2012, 

o   ke dni 31. 3. 2013, 

o   ke dni 30. 6. 2013, 

o   ke dni 30. 9. 2013, 

        výše nezaplacených pohledávek Vaší právnické osoby po splatnosti v Kč: 

o   ke dni 31. 12. 2012, 

o   ke dni 31. 3. 2013, 



2 

 

o   ke dni 30. 6. 2013, 

o   ke dni 30. 9. 2013, 

        výše nezaplacených závazků Vaší právnické osoby po splatnosti v Kč: 

o   ke dni 31. 12. 2012, 

o   ke dni 31. 3. 2013, 

o   ke dni 30. 6. 2013, 

o   ke dni 30. 9. 2013. 
 

 

 Ve vztahu k Vašim dotazům vztahujícím se k roku 2012 odkazujeme na Výroční zprávu 

VFN 2012, kterou zasíláme v příloze a která je rovněž zveřejněna na webových stránkách 

VFN. Dále odkazujeme na webové stránky Ústavu zdravotnických informací a statistiky 

ČR www.uzis.cz 

 

 Odpovědi na ostatní dotazy nebudou z naší strany poskytnuty s ohledem na ustanovení § 

11 odst. 2 písm. b) zákona o svobodném přístupu k informacím, z něhož vyplývá, že: 

„povinný subjekt informaci neposkytne, pokud ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona 

a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období.“  

VFN je povinna zveřejňovat dle zvláštních právních předpisů výroční zprávu za příslušný 

kalendářní rok, jehož součástí je také finanční zpráva. Odpovědi na Vaše dotazy tak 

naleznete ve Výroční zprávě VFN 2013 po jejím zveřejnění.  

 

 

 
 

 

S pozdravem 

 

Mgr. Kamila Korbová 

 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 

 

http://www.uzis.cz/

