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Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – praní 
nemocničního prádla za roky 2012, 2013, 2014 a za první pololetí roku 2015 
 
 
Vážený pane řediteli, 
 
na základě Vaší žádosti ze dne 21.7.2015 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), 
doručené Kroměřížské nemocnici a.s. (dále jen „KMN a.s.“) téhož dne, Vám sděluji následující. 
 
Vzhledem k tomu, že KMN a.s. je subjektem povinným zveřejňovat a poskytovat informace vztahující se 
k její působnosti ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím, 
poskytujeme Vám na základě Vaší žádosti v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona  
o svobodném přístupu k informacím, v rozsahu, v jakém jsou KMN a.s. evidovány a v jakém jsme je byli 
schopni dohledat, tyto informace: 
 
1. Pokud nemocnice má nemocniční prádlo ve svém majetku, uveďte náklady na nákup nemocničního 

prádla. Uveďte sumy za ložní, pacientské i personální prádlo a za jednotlivá pololetí. 
 

Období 

Náklady 
střediska 
prádelna 

Spotřeba prádla 
pacienti 

Spotřeba prádla 
zaměstnanci vč. 

OOPP 
I. pol. 2012 3 651 468,40    77 387,99    144 157,35    
II. pol. 2012 3 579 615,44    104 313,20    135 761,80    
I.pol. 2013 3 821 325,78    273 376,15    194 488,33    

II. pol. 2013 3 343 124,35    104 556,47    300 174,61    
I. pol. 2014 3 147 709,32    63 728,57    188 333,26    
II. pol. 2014 1 857 320,16    8 693,95    158 112,53    
I. pol. 2015 2 107 873,16    520,51    43 404,19    

 
 
2. Pokud nemocnice nemá nemocniční prádlo ve svém majetku a má jej pronajato včetně praní, uveďte 

náklady na pronájem nemocničního prádla. Uveďte sumy za jednotlivá období. 
 
V období od I. pololetí 2012 do I. pololetí 2014 vč. nemocnice neměla žádné náklady na pronájem prádla. 
Za II. pololetí 2014 byly náklady na pronájem prádla 340 916,38 Kč a za I. pololetí 2015 998 349,01 Kč. 
 
 
3. V případě, že nemocnice zajišťuje praní nemocničního prádla dodavatelsky, uveďte náklady na praní 

nemocničního prádla a na jeho dopravu z nemocnice a do nemocnice. Uveďte sumy za jednotlivá 
pololetí, V případě, že povinný subjekt zajišťuje praní nemocničního prádla ve vlastním provozu, 
uveďte tuto skutečnost a doplňte ji kvalifikovaným odhadem nákladem na tuto činnost. 
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V období od I. pololetí 2012 do I. pololetí 2014 zajišťovala nemocnice praní prádla vlastními prostředky, 
přičemž průměrný náklad za jednotlivá pololetí činil cca 4 420 000,00 Kč. Náklady na praní prádla 
dodavatelsky za II. pololetí 2014 činily 2 612 731,43 Kč a za I. pololetí 2015 činily 2 183 733,39 Kč. 

 
 

4. Uveďte za jednotlivá pololetí váhu praného prádla (kg), počet lůžek (1), počet nově hospitalizovaných 
pacientů (1) a průměrnou délku hospitalizace pacientů (den). 

 

Období 
Váha vypraného 

prádla (kg) 

 
Počet lůžek 

(1) 

Počet nově 
hospitalizovaných 

pacientů (1) 

Průměrná délka 
hospitalizace 
pacientů (den) 

I. pol. 
2012 

342186* 

452 11315 7,51 

II. pol. 
2012 

452 10447 7,95 

I. pol. 
2013 

341943* 

420 11022 7,63 

II. pol. 
2013 

420 10248 7,45 

I. pol. 
2014 169974 

366 11099 6,93 

II. pol. 
2014 nesledováno 

366 10771 6,57 

I. pol. 
2015 nesledováno 

366 11332 6,25 

 Pozn. Údaje označené * jsou uvedeny za celý rok, pololetně nebylo sledováno. 
 

5. V případě, že nemocnice zajišťuje péči o nemocniční prádlo pronájmem nebo dodavatelsky, uveďte 
totožnost hlavního dodavatele či dodavatelů pronájmu, praní a dopravy a uveďte, jak byl vybrán. 
Poskytněte příslušné smlouvy a rozhodnutí o výběru. 

 
Ve druhém pololetí roku 2014 byl v KMN a.s. ukončen provoz ve vlastní prádelně, a to z důvodu 
rekonstrukce tepelného hospodářství. Od 14.7.2014 tak bylo nemocniční prádlo práno dodavatelsky a 
následně byl v roce 2015 zaveden komplexní servis prádla. V obou případech je dodavatelem společnost 
CHRIŠTOF, spol. s r.o., IČ: 42660351, se sídlem Sportovní 39/3, 682 01 Vyškov.  
 
Vzhledem k tomu, že KMN a.s. konala na dodavatele praní nemocničního prádla v roce 2015 výběrové 
řízení, odkazujeme Vás v tomto na profil zadavatele KMN a.s. na následující adrese http://www.vhodne-
uverejneni.cz/profil/27660532, kde je předmětná smlouva uveřejněna. Přílohou tohoto dopisu je pak i 
požadované rozhodnutí o výběru dodavatele. 
 
Informaci ke smlouvě o praní nemocničního prádla v roce 2014, Vám nemůžeme poskytnout, přičemž 
odůvodnění je obsaženo v rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informací, které je zasláno 
současně s tímto dopisem.  
 
Přílohou tohoto dopisu je konečné vyúčtování nákladů za poskytnutí těchto informací. 
 
 
S úctou 
 
 
         
PhDr. Julie Zaydlarová, v. r. 
personální náměstek 
 
 
Přílohy:  Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 
  Faktura č. 508 
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