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Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti o poskytnutí informací  
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 
 
Kroměřížská nemocnice a.s. vydává ve smyslu § 20 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), ve věci žádosti společnosti 
Kverulant org. o.p.s., IČ: 28925165, se sídlem Pražská 1148, 102 00 Praha 10, doručené Kroměřížské 
nemocnici a.s. dne 21.7.2015, o poskytnutí těchto informací:   
 

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. 

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. 

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. 

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

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. 

 
 
 

R O Z H O D N U T Í : 
 
 
Žádost společnosti Kverulant org. o.p.s. ze dne 21.7.2015 o poskytnutí informací se dle § 9 odst. 1,  
§ 11 odst. 2 písm. a) a § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím, částečně odmítá, a to v 
části bodu 5, kdy je požadována smlouva o praní nemocničního prádla v roce 2014. 
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Odůvodnění: 
 
Kroměřížská nemocnice a.s. je ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím 
subjektem povinným zveřejňovat a poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti. 
  
Vámi požadovaná smlouva však obsahuje informace, které byly předány osobou, která povinným 
subjektem dle zákona o svobodném přístupu k informacím není a k jejich poskytnutí ani nedala souhlas. 
Kroměřížská nemocnice a.s. nemůže tuto informace v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 písm. a) 
zákona o svobodném přístupu k informacím poskytnout, protože by tím porušila práva třetího subjektu.  
 
Současně pak samotná smlouva obsahuje v čl. XIV. odst. 3 ustanovení, dle kterého se obě smluvní 
strany zavázaly zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které souvisejí s plněním této smlouvy, a to i po 
ukončení její platnosti. Tato smlouva tak spadá pod obchodní tajemství  
Kroměřížské nemocnice a.s., a ta ji proto s ohledem na ustanovení § 9 odst. 1 zákona o svobodném 
přístupu k informacím nemůže poskytnout, aniž by porušila práva třetího subjektu.  
 
 
Poučení: Proti rozhodnutí je možno podat do 15 dnů ode dne doručení odvolání k představenstvu 

Kroměřížské nemocnice a.s. Odvolání se podává v jednom vyhotovení. 
 
 
 
 
 
 
PhDr. Julie Zaydlarová, v. r. 
personální náměstek 
 
 
 


