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

 

 

Vážená paní ředitelko, 

 
na základě Vaší žádosti ze dne 26. 10. 2017 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 k této sděluji následující. 

 

Vaše žádost, s ohledem na rozsah jednotlivě požadovaných údajů, byla rozdělena do částí tak, aby bylo 

možné ve stanovených lhůtách dostát povinnostem KMN a.s. kladeným na ni zákonem o svobodném 
přístupu k informacím. V této části odpovědi tak je Vaše žádost vyřizována ve smyslu ustanovení  

§ 6 zákona o svobodném přístupu k informacím. 
 

S odkazem na ustanovení § 6 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím Vám tímto přípisem 

poskytujeme odpověď na otázku č. 1) 
 

 Identifikace 
 
KMN a.s. je právnickou osobou zapisovanou do veřejného rejstříku, konkrétně obchodního rejstříku, 

v jejím případě vedeném Krajským soudem v Brně. Identifikační údaje jsou tak dohledatelné a veřejně 
přístupné na stránkách Justice.cz – oficiálního serveru českého soudnictví, přičemž v souladu se zákonem 

zveřejňuje tento údaj KMN a.s. na svých webových stránkách www.nem-km.cz, konkrétně v sekci 
„Kontakt“. Na webových stránkách lze pak dohledat i kontaktní údaje na jednotlivé osoby, a to ať již 

na členy představenstva KMN a.s., tak případně dalšího osoby ve vedoucích pozicích KMN a.s. a jejích 
jednotlivých oddělení. Identifikační údaje jsou pak dohledatelné i na všech dalších dokumentech KMN a.s. 

vytvářených, včetně tohoto. 

 
Nelze pak neuvést, že požadované identifikační údaje uvádíte i na své žádosti a tyto KMN a.s. shledává 

za zcela správné. 
 

S úctou 
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