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V Praze dne 2. 3. 2023 
 
 
Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
 
podáním doručeným dne 20. 02. 2023 (dále jen „žádost“) požádala společnost Kverulant.org o.p.s. IČO: 
28925165 (dále jen „žadatel“) Oborovou zdravotní pojišťovnu zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 
(dále jen „OZP“) podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o sdělení následujících 
informací týkající se práce a odměn správní a dozorčí rady povinného v letech 2017 až 2022:  
 

1. Předložte jmenné seznamy účasti na všech zasedáních správních rad za jednotlivé roky.  

2. Sdělte údaje o vyplacených odměnách jednotlivým členům správní rady za jednotlivé roky.  

3. V případě, že povinný vyplatil za rozhodné období další peněžní plnění členům správní rady, 
sdělte výši, komu a titul plnění.  

4. Předložte jmenné seznamy účasti na všech zasedáních dozorčích rad za jednotlivé roky.  

5. Sdělte údaje o vyplacených odměnách jednotlivým členům dozorčí rady za jednotlivé roky.  

6. V případě, že povinný vyplatil za rozhodné období další peněžní plnění členům dozorčí rady, 
sdělte výši, komu a titul plnění.  
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Žadatel se ve všech bodech žádosti odkazuje ve smyslu § 6 zákona o svobodném přístupu k informacím na 
zveřejněné informace, konkrétně na výroční zprávy OZP a zdravotně pojistné plány OZP za příslušné roky, 
které jsou k dispozici na internetových adresách:  
https://www.ozp.cz/tiskove-centrum/vyrocni-zpravy     
https://www.ozp.cz/tiskove-centrum/pojistne-plany  
 
Výroční zpráva za rok 2022 bude uveřejněna na webových stránkách OZP na konci dubna 2023.  
 
Pro snadnější orientaci uvádíme, že odměny členům správní a dozorčí rady jsou vypláceny z provozního 
fondu OZP. 
 
 
 
S pozdravem 
 
Mgr. Jitka Adamová 
pověřený referent právního odboru 
/podepsáno elektronicky/ 
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