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K žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

 

Vážená paní , 

 
na základě Vaší žádosti ze dne 29. 3. 2016 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.“) dne 11. 4. 2016, Vám k této sděluji 

následující. 
 

S ohledem na skutečnost, že podstatná část Vaší žádosti směřuje k poskytnutí již zveřejněných informací, 
může povinný subjekt v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím, 

co nejdříve, nejpozději však do 7 dnů, místo poskytnutí informací sdělit žadateli údaje, umožňující jejich 

vyhledání a získání dálkovým způsobem. V souladu s tímto ustanovením KMN a.s. rozhodla o využití této 
možnosti a Vaši žádost tak za tímto účelem byla nucena rozdělit na části, které budou vyřízeny postupně, 

vždy však v souladu se zákonem, zejména ve lhůtách k tomu určených. 
 

KMN a.s. tak za užití citovaného § 6 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím Vám tímto 

přípisem poskytuje následující odpovědi na položené otázky pod číslem 1), 5), 6) a 7): 
 

1) V jaké výši byl finanční příspěvek Kraje na provoz vašeho zařízení v letech 2012, 2013, 2014 a 
2015? 
KMN a.s. dovozuje, že pod pojmem „Kraje“ máte na mysli nejspíše Zlínský kraj, IČO 70891320, 
se sídlem třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín (dále jen tedy „Kraj“). V takovém případě KMN a.s. 

uvádí, že v předmětných letech Kraj poskytl KMN a.s. na její provoz, konkrétně na činnosti, které 

KMN a.s. provádí na základě pověření Kraje, na základě povinností stanovených příslušnými 
právními předpisy, finanční příspěvky spočívající v poskytnutí účelové neinvestiční dotace a to na 

částečnou úhradu nákladů související s činností protialkoholní a protitoxikomanické záchytné 
stanice, částečnou úhradu provozu lékařské pohotovostní služby pro děti a dospělé a 

stomatologické lékařské pohotovostní služby a na částečnou úhradu nákladů spojených 

s předáváním údajů do národního onkologického registru. 
Konkrétní výše a rozsah těchto finančních příspěvků jsou řádně zveřejňovány způsobem 

umožňujícím dálkový přístup a tyto informace jsou dostupné ve výročních zprávách KMN a.s. a 
také zveřejněné na internetových stránkách KMN a.s. www.nem-km.cz v sekci „O nemocnici“, 

vyjma roku 2015, jehož data nejsou v současné době k dispozici z důvodu probíhajícího 
konečného vyúčtování. 

 

5) Jaké byly celkové provozní výdaje vašeho zařízení v letech 2012, 2013, 2014 a 2015? 
Provozní výdaje KMN a.s. jsou uváděny ve výročních zprávách, tedy Vás KMN a.s. v souladu 

s ustanovením § 6 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím odkazuje na tyto dálkově 
zveřejněné informace na internetových stránkách KMN a.s. Provozní výdaje za rok 2015 pak ze 

stejného důvodu jako v odpovědi na otázku č. 1) nejsou v současné době k dispozici. 
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6) Jaké byly celkové investiční výdaje vašeho zařízení v letech 2012, 2013, 2014 a 2015? 
Investiční výdaje KMN a.s. jsou uváděny taktéž ve výročních zprávách, tedy KMN a.s. v souladu 

s ustanovením § 6 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím Vás odkazuje na tyto 
dálkově zveřejněné informace na internetových stránkách KMN a.s. Investiční výdaje za rok 2015 

nejsou ze stejného důvodu jako v odpovědi na otázku č. 1) a 5) v současné době k dispozici. 
 

7) Prosím o zaslání výročních zpráv a účetních závěrek vašeho zařízení za roky 2013 a 2014 a 
hospodářského výsledku za rok 2015. 
Požadované informace jsou zveřejněny na internetových stránkách KMN a.s. V případě, že trváte 

na přímém poskytnutí této informace v tištěné podobě, sdělte KMN a.s. tuto skutečnost, přičemž 
v takovém případě Vám budou předem vyfakturovány náklady spojené s tímto poskytnutím a to 

dle ceníku zveřejněného taktéž na internetových stránkách KMN a.s. 

K údajům za rok 2015 pak KMN a.s. konstatuje, že tyto nejsou k dnešnímu dni k dispozici a 
budou zveřejněny společně s výroční zprávou za rok 2015 později. 

 
KMN a.s. dále v souladu s § 14 odst. 5 písm. c) zákona o svobodném přístupu k informacím ve lhůtě 

k tomu určené odkládá Vaši žádost v části otázky č. 3 „Jak byly tyto příspěvky zdůvodněny? Byla 
provedena právní analýza souladu s pravidly pro poskytování veřejné podpory podle příslušných právních 
předpisů, rozhodovací praxe ÚOHS a judikatury Soudního dvora Evropské unie? Pokud ano, prosím o 
poskytnutí takové právní analýzy.“, neboť tato otázka není v působnosti KMN a.s., resp. o poskytnutí 
finančního příspěvku rozhoduje Kraj ve své vlastní působnosti. Jaký proces a způsob rozhodování o 

poskytnutí těchto příspěvků Kraj volí je plně v jeho pravomoci a působnosti a KMN a.s. tak nedokáže, ani 
pak není povinna na tuto otázku odpovědět. 

 

Závěrem si KMN a.s. dovoluje konstatovat, že z důvodu rozdělení žádosti pro dodržení zákonných lhůt 
stanovených zákonem o svobodném přístupu k informacím pro poskytnutí Vámi požadovaných informací, 

bude na otázky 
4)  Byly Vám uděleny v letech 2012, 2013, 2014 a 2015 sankce, a pokud ano, za co konkrétně 

byly uděleny, v jaké výši a jaký kontrolní orgán tyto sankce vyměřil? 
8) Prosím o zaslání seznamu dodavatelů zdravotnických prostředků a léčivých přípravku vašeho 

zařízení, a to ve struktuře obchodní firma a IČO dodavatele. 
odpovězeno samostatně následně a to v zákonem stanovené 15-ti denní lhůtě. 
 

 
 

S úctou 

 
 

 
 

 
         

PhDr. Julie Zaydlarová 
personální náměstek 

 

 

 

 

 




