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Odpověď na žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

Vážený pane , 

Kroměřížská nemocnice a.s. obdržela dne 6. 4. 2021 Vaši žádost o poskytnutí informací 

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „Zákon“), 

v následujícím rozsahu: 

1) Jaké bylo ve Vaší nemocnici skutečné využití lůžkové kapacity za rok 2020? 

 

2) Jaké bylo ve Vaší nemocnici skutečné využití lůžkové kapacity za rok 2019, 2018, 2017, 

2016? 

 

3) Jaké bylo ve Vaší nemocnici skutečné využití lůžkové kapacity za období 1. ledna 2021 až 

31. března 2021? 

 

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 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 Kroměřížská nemocnice 

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. Touto odpovědí je Vám tak prozatím odpovídáno pouze na část žádosti, a to 

pod bodem 2) následovně. 

 

Ad 2) Požadované informace o využití lůžkové kapacity jednotlivých oddělení nemocnice jsou 

zveřejňovány vždy ve výroční zprávě Kroměřížské nemocnice a.s. Výroční zprávy 

Kroměřížské nemocnice a.s. jsou dostupné ve veřejné části sbírky listin veřejného rejstříku 

dostupného na adrese https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik u subjektu Kroměřížská 

nemocnice a.s., IČO 276 60 532, spisová značka B 4416 vedená u Krajského soudu v Brně. 

Současně Kroměřížská nemocnice a.s. zveřejňuje své výroční zprávy na svých webových 

stránkách v sekci „O nemocnici“, v podkategorie „Výroční zprávy“. 
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VYŘIZUJE 

Mgr. Ondřej Šebestík 
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V souladu s ustanovení § 6 odst. 1 Zákona Vám tímto tedy sdělujeme jednotlivé odkazy, 

kde je možné požadované informace vyhledat a získat. Konkrétně tedy: 

 

Za rok 2019 – odkaz https://www.nem-km.cz/768-vyrocni-zprava-za-rok-2019.html, s tím, 

že výroční zprávu je možné otevřít přímo následujícím odkazem https://www.nem-

km.cz/webfiles/soubory-ke-stazeni/kmn_vyrocni_zprava_2019.pdf. Informace jsou uvedeny 

na straně 10 a 11 výroční zprávy. 

 

Za rok 2018 – odkaz https://www.nem-km.cz/626-vyrocni-zprava-za-rok-2018.html, s tím, 

že výroční zprávu je možné otevřít přímo následujícím odkazem https://www.nem-

km.cz/webfiles/soubory-ke-stazeni/kmn_vyrocni_zprava_2018.pdf. Požadované informace 

jsou uvedeny na straně 10 a 11 výroční zprávy.   

 

Za rok 2017 – odkaz https://www.nem-km.cz/519-vyrocni-zprava-za-rok-2017.html, s tím, 

že výroční zprávu je možné otevřít přímo následujícím odkazem https://www.nem-

km.cz/webfiles/soubory-ke-stazeni/kmn_vyrocni_zprava_2017.pdf. Požadované informace 

jsou uvedeny na straně 9 výroční zprávy. 

 

Za rok 2016 – odkaz https://www.nem-km.cz/452-vyrocni-zprava-za-rok-2016.html, s tím, 

že výroční zprávu je možné otevřít přímo následujícím odkazem https://www.nem-

km.cz/webfiles/soubory-ke-stazeni/kmn_vyrocni_zprava_2016.pdf. Požadované informace 

jsou uvedeny na straně 8 výroční zprávy 

 

S úctou 

 

 

MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA 

předseda představenstva 
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