Všeobecná
fakultní
nemocnice v
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__________________
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Naše značka
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Vyřizuje / linka
Mgr. Korbová

V Praze, dne
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 23.10.2013 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 o standardní formy výkazu
zisků a ztrát a rozvahy z let 2008 až 2012.
Níže uvádíme k Vaší žádosti naše odpovědi:
Informace vztahující se k hospodaření VFN v letech 2008 až 2012 naleznete ve Výročních
zprávách VFN, které jsou uveřejněny na webových stránkách VFN a na něž v plném rozsahu
odkazujeme. Vámi uváděný zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o účetnictví“), ve svém ustanovení § 24 odst. 1 odkazuje na § 20 odst. 1 písm. a)
až d), v němž jsou výčtem stanoveny subjekty (tzv. účetní jednotky), na něž se dle tohoto
právního předpisu vztahuje povinnost vyhotovovat výroční zprávu.
Obecně je povinnost vyhotovovat výroční zprávu dle § 21 odst. 1 ve spojení s § 20 odst. 1 písm.
a) až d) zákona o účetnictví uložena těmto subjektům:
a) akciové společnosti;
b) ostatní obchodní společnosti a družstva;
c) zahraniční osoby, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou činnost;
d) další osoby vymezené zákonem a to za předpokladu, žena území České republiky podnikají
nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů.
Jelikož je VFN státní příspěvkovou organizací zřizovanou Ministerstvem zdravotnictví, povinnost
vyhotovit výroční zprávu dle zákona o účetnictví se na ni nevztahuje a nevztahuje se tedy na ni
ani Vámi uváděný § 21 odst. 4 zákona o účetnictví.
S pozdravem
Mgr. Kamila Korbová
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
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