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Váš dopis/ze dne:         Náš dopis/č.jednací   vvřizuje/telefon   V Hradci Králové  

   003/2023/PO                     25. ledna 2023                    
 

 Na základě vaší žádosti, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, vám sdělujeme následující: 

 

1. Celkové tržby za r. 2021: 

 6 872 tis. Kč, v tom zaměstnanci 2 104 tis. Kč a pacienti + návštěvy 4 768 tis. Kč. 

 

 Celkové tržby za r. 2022 – částky před účetní uzávěrkou r. 2022: 

 9 209 tis. Kč, v tom zaměstnanci 2 398 tis. Kč a pacienti + návštěvy 6 811 tis. Kč. 

 

V areálu FN HK jsou veškerá oficiální parkovací místa přístupná veřejnosti až do okamžiku 

naplnění parkovací kapacity. Návštěvníci hradí časové povolení k vjezdu nikoliv poplatek za 

parkování. 

 

2. Rekapitulace parkovacích míst v areálu FN HK v režimu vjezdového systému: 

a) hlavní vnitřní parkoviště – celkem 882 oficiálních parkovacích míst, z toho 66 míst 

pro ZTP a 35 míst rezervovaných parkovacích míst pro vedení klinik, ředitele FN HK 

a jeho náměstky 

b) parkoviště č. 1 (zprovozněno od 1. 10. 2021) – celkem 205 parkovacích míst, z toho 

11 míst pro ZTP 

c) parkoviště č. 2 (zprovozněno od 19. 4. 2021) – celkem 101 parkovacích míst z toho   

2 místa pro ZTP 

d) v nejbližším okolí FN HK je dalších 400  nezpoplatněných parkovacích míst, která 

jsou volně přístupná  

 

3. Autogard spol. s r.o., Nová 32, 664 41 Popůvky, IČO 49446053 

 

Bližší informace k parkování a vjezdovému systému naleznete na webových stránkách FN 

HK v sekci Pacient a jeho blízcí/Jak se k nám dostanete. 

 

S pozdravem 



Dobrý den,  

prosím Vás na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o toto:  

 

- jaký byl příjem ze závorového parkoviště vaší nemocnice za roky 2021 a 2022? Prosím ke 

každému roku uvést počet parkovacích míst pro veřejnost na daném parkovišti.  

 

- pokud nemocnice provozuje ještě další závorové parkoviště, tak jaký z nich byl příjem za 

roky 2021 a 2022? Prosím ke každému roku uvést počet parkovacích míst pro veřejnost 

(pokud nelze uvést přesně, tak alespoň přibližně).  

 

- Od jaké společnosti využíváte závorový systém?  

 

Žadatel: 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

    


