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 Vážená paní 

        

        

        

 

 
E-mailem na e-mailovou adresu:

 
 
Váš dopis zn./ze dne  Naše značka  Vyřizuje / linka   České Budějovice 

4. 11. 2022   25575/22     21. 11. 2022 

 

 

 

 

Věc:  Poskytnutí informace na základě žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze 

dne 4. 11. 2022 

 

 

Vážená paní magistro, 

 

 

dne 4. 11. 2022 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které 

po Nemocnici České Budějovice, a.s., se sídlem České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 

01, IČ 26068877 (dále jen „Nemocnice“), požadujete poskytnout odpovědi na v žádosti uvedené 

dotazy (dále jen „Žádost“). 

 

Konkrétně v bodu 1. Žádosti žádáte poskytnout informace o tom, jaký je „Vývoj délky pracovního 

poměru zaměstnanců za období posledních 5 let a důvodů odchodů zaměstnanců (jsou-li 

zjišťovány).“. K tomuto Vašemu dotazu sdělujeme následující: 

 

V období od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2022 (tj. posledních 5 let) nastoupilo a zároveň ukončilo 

pracovní poměr 529 zaměstnanců z různých profesí. 

 

Důvody ukončení pracovního poměru: 

Dohoda bez udání důvodu                                               81 

Dohoda-odchod do SD                                                    3 

Dohoda-zdravotní důvody                                               2 

Okamžité zrušení ze str. zaměstnavatele                         1    

Uplynutí sjednané doby                                                   170 

Úmrtí                                                                                6 
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Výpověď zaměstnance                                                    75 

Ukončení ve zkušební době zaměstnancem               135 

Ukončení ve zkušební době zaměstnavatelem            56 

 

 

Dále v bodu 3. Žádosti žádáte poskytnout informace o tom, jaký je „Vývoj zaměstnaneckých výhod 

a benefitů za období posledních 5 let.“. Přehled zaměstnaneckých benefitů za roky 2018, 2019, 

2020, 2021 a 2022, tj. za poslední 5 let, je přílohou tohoto dopisu. 

 

Ve vztahu k bodům 2., 4., 5. a 6. Vaší Žádosti uvádíme, že k těmto bodům obdržíte samostatné 

rozhodnutí vydané v souladu s InfZ. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D. MUDr. Jaroslav Novák, MBA 

předseda představenstva  člen představenstva 

Nemocnice České Budějovice, a.s. Nemocnice České Budějovice, a.s. 
 

 

Příloha: přehled benefitů 2018-2022 



zaměstnanecké benefity 2018-2022

firma benefit

2018 Solnička sleva 20% • Rolletic 600 min. + 60 min. ZDARMA

• Lymphastim 10 kúr

• Vibrační plošina 10 vstupů

• Infrasauna 12 kúr

2018 svachovka sleva 10% na konzumaci v restauraci + zboží zakoupené v recepci; sleva 20% na 

koupele, koupele s masáží 

2018 Pivní lázně sleva na koupele - osoba 20%; 2 osoby /vana 25%

2018 masáže Reindlová sleva 10 % na všechny druhy masáží

2018 Plojhar sleva 5% na celý sortiment

2018 Kněžínek Bazén - cena 80Kč/os; multifunkční hřiště 100Kč/hodina

2018 CK Vítkovice tours sleva 10% nad rámec FM a standartního prodeje

2018 C&A poskytutí slevového kuponu pro čerpání 20%tní slevy na nákup ve všech prodejnách

2018 CK QUICK TOUR sleva 8% na pobytové zájezdy i pro rodinné příslušníky, nevztahuje se na jednodenní zájezdy

2018 Masáže Reindlová sleva 10 % na všechny druhy masáží

2018 denní lázně Vitalis sleva 40% na procedury a balíčky

2019 Fyzioterapie Jírovcová sleva 7% na všechny služby

2019 Orient SPA sleva 10% na všechny druhy masáží

2019 Svachovka sleva 10% na konzumaci v restauraci + zboží zakoupené v recepci; sleva 20% na 

koupele, koupele s masáží 

2019 Plojhar sleva 5% na celý sortiment

2019 Kanzelsberger sleva 10% na veškerý knižní i neknižní sortiment - platí pouze v Domě knihy 

Kanzelsberger, Kanovnická 3, České Budějovice

2019 O2 zvýhodnění u balíčků: • Maxi plus: Za stejnou cenu více než ztrojnásobení objemu dat 

v tarifu

z 3 GB na 10 GB

• Maxi: Zařazen balíček 5 GB za cenu dnešních 3 GB

• Mini Plus: Balíček 1,5 GB zlevněn o 50 Kč

Zařazen balíček 5 GB za cenu dnešních 3 GB

• Mini: Zařazen balíček 50 Kč 2 GB dat navíc oproti dnešním 3 GB



2020 CK Máj sleva 8% za základní ceny zájezdu na pobytové a poznávací zájezdy (týká se pouze 

zájezdů organizovaných CK Máj); u jednodenních zájezdů platí sleva 30Kč

2020 Sportcentrumdelfín  • zdarma cvičení pro děti zaměstnanců ve věku 5-9 let vždy v pondělí od 

16.30,cvičení pro děti zaměstnanců ve věku 10-15 let vždy ve středu od 16.30; • 50Kč 

vstup do fitness a kardio zóny, sálové lekce, squash, • cvičení pro studující děti 

zaměstnanců ve věku 15-26 let; • sleva 150Kč na masáže a na lekce Bodytec; • 

Solárium • Egoline 450 – 1 minuta 4 Kč Ergoline 800 – 1 minuta 6 Kč

2020 Fitness Pouzar sleva 10% na jednorázové vstupné platí pro FITNESS POUZAR I i pro FITNESS POUZAR 

II

2020 Contours zdarma 30 dní ke zvolenému a zakoupenému členství; strava - individuální 

poradenství, dětská výživa, sportovní výživa;

• sestavení osobního výživového plánu na základě biochemického vyšetření krve

• zjištění intolerance potravin

• analýza DNA – genetické předpoklady fyzické kondice, zdraví a výživy

 Fitness pro ženy; Hodinová konzultace se vzorovým jídelníčkem; Výživa s rozumem

2020 Masáže - Zdravotní a rekondiční sleva 10 % na všechny druhy masáží

2020 Vitalis - denní lázně sleva 40 % na všechny procedury a balíčky

2020 Solnička sleva 20% na: • Rolletic 600 min. + 60 min. ZDARMA

• Lymphastim 10 kúr

• Vibrační plošina 10 vstupů

• Finská sauna 5 vstupů

2020 Svachovka sleva 10% na konzumaci v restauraci + zboží zakoupené v recepci; sleva 20% na 

koupele, koupele s masáží 

2020 Plojhar sleva 5% na celý sortiment

2020 Kanzelsberger sleva 10% na veškerý knižní i neknižní sortiment - platí pouze v Domě knihy 

Kanzelsberger, Kanovnická 3, České Budějovice



2020 O2 zvýhodnění u balíčků: • Maxi plus: Za stejnou cenu více než ztrojnásobení objemu dat 

v tarifu

z 3 GB na 10 GB

• Maxi: Zařazen balíček 5 GB za cenu dnešních 3 GB

• Mini Plus: Balíček 1,5 GB zlevněn o 50 Kč

Zařazen balíček 5 GB za cenu dnešních 3 GB

• Mini: Zařazen balíček 50 Kč 2 GB dat navíc oproti dnešním 3 GB

2021 CK Máj sleva 8% za základní ceny zájezdu na pobytové a poznávací zájezdy (týká se pouze 

zájezdů organizovaných CK Máj); u jednodenních zájezdů platí sleva 30Kč

2021 Sportcentrumdelfín  • zdarma cvičení pro děti zaměstnanců ve věku 5-9 let vždy v pondělí od 

16.30,cvičení pro děti zaměstnanců ve věku 10-15 let vždy ve středu od 16.30; • 50Kč 

vstup do fitness a kardio zóny, sálové lekce, squash, • cvičení pro studující děti 

zaměstnanců ve věku 15-26 let; • sleva 150Kč na masáže a na lekce Bodytec; • 

Solárium • Egoline 450 – 1 minuta 4 Kč Ergoline 800 – 1 minuta 6 Kč

2021 Fitness Pouzar sleva 10% na jednorázové vstupné platí pro FITNESS POUZAR I i pro FITNESS POUZAR 

II

2021 Contours zdarma 30 dní ke zvolenému a zakoupenému členství; strava - individuální 

poradenství, dětská výživa, sportovní výživa;

• sestavení osobního výživového plánu na základě biochemického vyšetření krve

• zjištění intolerance potravin

• analýza DNA – genetické předpoklady fyzické kondice, zdraví a výživy

 Fitness pro ženy; Hodinová konzultace se vzorovým jídelníčkem; Výživa s rozumem

2021 Masáže - Zdravotní a rekondiční sleva 10 % na všechny druhy masáží

2021 Vitalis - denní lázně sleva 40 % na všechny procedury a balíčky - sleva se vztahuje na základní cenu,která 

je uvedena na: http://www.dennilazne.cz/cs/cenik



2021 Solnička sleva 20% na: • Rolletic 600 min. + 60 min. ZDARMA

• Lymphastim 10 kúr

• Vibrační plošina 10 vstupů

• Finská sauna 5 vstupů

2021 Svachovka sleva 10% na konzumaci v restauraci + zboží zakoupené v recepci; sleva 20% na 

koupele, koupele s masáží 

2021 Plojhar sleva 5% na celý sortiment

2021 Kanzelsberger sleva 10% na veškerý knižní i neknižní sortiment - platí pouze v Domě knihy 

Kanzelsberger, Kanovnická 3, České Budějovice

2021 Raifeisen chytrý účet, aktivní účet, kreditní karta STYLE, povolený debet, hypotéky, investice, 

Uniqa, Raifeisen stavební spořitelna, ostatní služby

2021 Orea Hotels &Resorts zvýhodněné balíčky a vouchery

2022 CK Máj sleva 8% za základní ceny zájezdu na pobytové a poznávací zájezdy (týká se pouze 

zájezdů organizovaných CK Máj); u jednodenních zájezdů platí sleva 30Kč

2022 Sportcentrumdelfín  • zdarma cvičení pro děti zaměstnanců ve věku 5-9 let vždy v pondělí od 

16.30,cvičení pro děti zaměstnanců ve věku 10-15 let vždy ve středu od 16.30; • 50Kč 

vstup do fitness a kardio zóny, sálové lekce, squash, • cvičení pro studující děti 

zaměstnanců ve věku 15-26 let; • sleva 150Kč na masáže a na lekce Bodytec; • 

Solárium • Egoline 450 – 1 minuta 4 Kč Ergoline 800 – 1 minuta 6 Kč

2022 Fitness Pouzar sleva 10% na jednorázové vstupné platí pro FITNESS POUZAR na sídlišti Vltava

2022 Contours zdarma 30 dní ke zvolenému a zakoupenému členství; strava - individuální 

poradenství, dětská výživa, sportovní výživa;

• sestavení osobního výživového plánu na základě biochemického vyšetření krve

• zjištění intolerance potravin

• analýza DNA – genetické předpoklady fyzické kondice, zdraví a výživy

 Fitness pro ženy; Hodinová konzultace se vzorovým jídelníčkem; Výživa s rozumem

2022 Masáže - Zdravotní a rekondiční sleva 10 % na všechny druhy masáží

2022 Vitalis - denní lázně sleva 40 % na všechny procedury a balíčky - sleva se vztahuje na základní cenu,která 

je uvedena na: http://www.dennilazne.cz/cs/cenik



2022 Solnička sleva 20% na: • Rolletic 600 min. 

• Lymphastim 10 kúr

• Vibrační plošina 10 vstupů

• Infrasauna 12 kúr   

• Solná jeskyně 6 kúr

2022 Svachovka sleva 10% na konzumaci v restauraci + zboží zakoupené v recepci; sleva 20% na 

koupele, koupele s masáží ; Sleva 10% na jednotlivé vstupné či nákup permanentky

2022 Plojhar sleva 5% na celý sortiment

2022 Kanzelsberger sleva 10% na veškerý knižní i neknižní sortiment - platí pouze v Domě knihy 

Kanzelsberger, Kanovnická 3, České Budějovice

2022 Raifeisen chytrý účet, aktivní účet, kreditní karta STYLE, povolený debet, hypotéky, investice, 

Uniqa, Raifeisen stavební spořitelna, ostatní služby

2022 Orea Hotels &Resorts sleva 15% na ubytování se snídaní beno na ubytování s polopenzí

2022 CK Alexandria sleva 8% z aktuálně platných slev zájezdů pořádaných CK Alexandria; sleva 5% z 

aktuálních cen zájezdů z nabídky Last minute pořádaných CK Alexandria




