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Informace zveřejňované o Kroměřížské nemocnici a.s. jako o povinném subjektu 

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a příslušných 

vyhlášek 

 

1. Název povinného subjektu 

Kroměřížská nemocnice a.s. 

2. Důvod a způsob založení 

Kroměřížská nemocnice a.s. (dále také jen „KMN“) je právnickou osobou, obchodní společností, 

založenou ve formě akciové společnosti, jejímž jediným akcionářem (zakladatelem) je Zlínský kraj. 

KMN vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 22. 9. 2005, přičemž jejím účelem je poskytování 

lůžkové a ambulantní péče, doplněné tzv. komplementem; KMN současně zajišťuje i provoz vlastní 

dopravní zdravotní služby a poskytuje též služby nemocničního lékárenství.  

Více informací o historii a současnosti se lze dočíst v sekci O nemocnici, podkategorii Historie a ve 

Výročních zprávách. 

3. Organizační struktura 

KMN má dualistický systém vnitřní struktury společnosti. Nejvyšším orgánem je valná hromada, 

statutárním orgánem představenstvo (3 členné) a kontrolním orgánem dozorčí rada (9 členů). 

Struktura vedení nemocnice je jmenovitě uvedena v sekci O nemocnici v podkategorii Management 

nemocnice.  

Kompletní organizační struktura, včetně útvarů, odborů a oddělení, je vždy součástí Výroční zprávy 

a jednotlivá oddělení nemocnice jsou blíže popsána v sekci Oddělení po výběru příslušného 

oddělení. 

4. Kontaktní údaje 

E-mail: info@nem-km.cz   

Tel.: (+420) 573 322 111 (ústředna) 

ID datové schránky: 2k3eut8 

 

Kontakty na vedení nemocnice jsou v sekci O nemocnici v podkategorii Management nemocnice a 

na jednotlivá oddělení v sekci Oddělení po vybrání příslušného oddělení. 

5. Kontaktní poštovní adresa 

Kroměřížská nemocnice a.s. 

Havlíčkova 660/69 

Kroměříž 

767 01 

 

https://www.nem-km.cz/historie
https://www.nem-km.cz/vyrocni-zpravy
https://www.nem-km.cz/management-nemocnice
https://www.nem-km.cz/management-nemocnice
https://www.nem-km.cz/vyrocni-zpravy
https://www.nem-km.cz/oddeleni
mailto:info@nem-km.cz
https://www.nem-km.cz/management-nemocnice
https://www.nem-km.cz/oddeleni
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6. Úřední hodiny 

KMN není správním úřadem ani orgánem veřejné moci, a nemá proto stanoveny úřední hodiny 

pro veřejnost. Osobní návštěvy, které se netýkají poskytování zdravotních služeb, jsou proto 

vzhledem k charakteru činnosti (provozu) KMN nutné s dotčenou osobou, oddělením, domluvit 

předem telefonicky (viz kontakty uvedené v bodě 4); osobní návštěva bude sjednána zpravidla 

v běžné pracovní době dotčené osoby. 

7. Telefonní čísla 

Kontakty na vedení nemocnice jsou v sekci O nemocnici v podkategorii Management nemocnice a 

na jednotlivá oddělení v sekci Oddělení po vybrání příslušného oddělení. 

Pro telefonické spojení s konkrétním oddělením, případně osobou, lze také využít telefonní ústřednu 

KMN: (+420) 573 322 111.  

 

8. Adresa internetových stránek 

www.nem-km.cz 

9. Adresa podatelny 

Kroměřížská nemocnice a.s. 

Havlíčkova 660/69 

Kroměříž 

767 01 

 

10. Elektronická adresa podatelny 

info@nem-km.cz  

 

11. Datová schránka 

ID datové schránky: 2k3eut8 

 

12. Případné platby lze poukázat 

Číslo účtu: 277674788/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. 

Tento účet není určen pro zasílání případných finančních darů. V takovém případě prosím 

využijte postupu popsaném v sekci O nemocnici podkategorii Dary nemocnici, kde 

naleznete bližší informace a kontakt i na příslušnou osobu. 

 

13. IČO: 

276 60 532 

 

  

https://www.nem-km.cz/management-nemocnice
https://www.nem-km.cz/oddeleni
http://www.nem-km.cz/
mailto:info@nem-km.cz
https://www.nem-km.cz/dary-nemocnici
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14. Plátce daně z přidané hodnoty 

CZ27660532 

 

15. Dokumenty 

Výroční zprávy 

Strategie a vize společnosti 

 

16. Žádosti o informace 

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

podávají písemně na adrese podatelny KMN (bod 9), e-mailem na elektrickou adresu podatelny 

(bod 10), popřípadě prostřednictvím datové schránky (bod 11). Žádosti učiněné elektronicky musí 

být podané prostřednictvím elektronická adresa podatelny uvedené výše (info@nem-km.cz). 

Kroměřížská nemocnice a.s. nemá stanoveny žádné vzorové formuláře pro žádosti o informace 

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Postup při vyřizování všech žádostí: 

1. Žádost je podána dnem, kdy byla doručena do KMN jedním ze shora uvedených způsobů. 

 

2. Ze žádosti musí být zřejmé, komu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace 

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.  

Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu 

nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se 

od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. 

Právnická osoba uvede v žádosti název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, 

liší-li se od adresy sídla.  

Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. 

3. V případě, že žádost neobsahuje náležitosti podle odst. 2, popřípadě není-li elektronická žádost 

podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny, není podaná žádost žádostí podle 

zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím a takto k ní bude 

přistoupeno, tzn. mimo jiné, že na ni nemusí být jakkoli reagováno.  

 

4. Brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci 

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, bude žadatel ve lhůtě 

do 7 dnů ode dne podání žádosti vyzván, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě 

do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost bude odložena. 

 

https://www.nem-km.cz/vyrocni-zpravy
https://www.nem-km.cz/strategie-a-vize-spolecnosti
mailto:info@nem-km.cz
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5. V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je 

formulována příliš obecně, bude žadatel vyzván ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby 

žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, bude 

rozhodnuto o odmítnutí žádosti. 

 

6. V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti KMN, žádost bude odložena a 

takto odůvodněná skutečnost bude sdělena do 7 dnů od dne doručení žádosti žadateli. 

 

7. Nerozhodne-li KMN o odmítnutí žádosti či o jejím odložení, poskytne požadovanou informaci 

do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od jejího upřesnění. 

 

8. V případech stanovených zákonem může být lhůta pro poskytnutí informací prodloužena, 

nejvýše však o 10 dní. Žadatel bude o prodloužení lhůty i důvodech prodloužení včas 

před uplynutím lhůty k poskytnutí informací vyrozuměn. 

 

9. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací má žadatel právo podat odvolání. 

Odvolání se podává prostřednictvím KMN k Úřadu pro ochranu osobních údajů do 15 dnů ode 

dne oznámení rozhodnutí o odmítnutí žádosti. KMN nestanovuje pro odvolání žádný závazný 

formulář, odvolání však musí obsahovat zejména identifikaci žadatele (subjektu, který se 

odvolává proti rozhodnutí), proti jakému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu jej napadá a 

v čem spatřuje neprávnost rozhodnutí či jeho rozpor s právními předpisy. 

 

Odvolání bude spolu se spisovým materiálem předáno nadřízenému (odvolacímu) orgánu do 15 

dnů od jeho doručení. 

Poskytování informací ze zdravotní dokumentace, jakož i vyřizování stížností dle zákona 

č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách se řídí vlastními postupy a jinými příslušnými 

právními předpisy (viz Nahlížení do zdravotní dokumentace, Podávání stížností). 

17. Předpisy 

Přehled nejdůležitějších právních předpisů, podle nichž KMN jako povinný subjekt zejména jedná a 

rozhoduje, stanovuje práva žádat informace a povinnost poskytovat informace, jakož i ty, které 

upravují další práva občanů ve vztahu ke KMN: 

 Zákon č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 

 Zákon č. 373/2011 Sb., zákon o specifických zdravotních službách 

 Sdělení MZV č. 96/2001 Sb. m. s., o přijetí Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti 

lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a 

biomedicíně 

 Zákon č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech 

 Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích 

 Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 

 Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách 

 Zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

https://www.nem-km.cz/nahlizeni-do-zdravotnicke-dokumentace
https://www.nem-km.cz/podavani-stiznosti
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 Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění 

 Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 

 Zákon č. 134/2014 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

 Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv 

 

Veškeré uvedené předpisy jsou dostupné na internetové stránce https://www.zakonyprolidi.cz. 

 

Osobní nahlédnutí v KMN je možné pouze po předchozí telefonické domluvě v pracovních dnech 

od 8:00 do 14:00 hodin. 

 

KMN nemá věcnou ani formální působnost pro vydávání právních předpisů. 

 

18. Úhrady za poskytování informací 

Sazební úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím je dostupný zde. 

19. Výroční zprávy podle zákona o svobodném přístupu k informacím 

Jednotlivé výroční zprávy vydávané dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

jsou dostupné zde. 

 

 

 

 

 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/
https://www.nem-km.cz/webfiles/soubory-ke-stazeni/sazebnik_poskytovani_informaci_150815.pdf
https://www.nem-km.cz/informace-dle-zakona-c-106-1999-sb

