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

Odkaz na zveřejněné informace 

 

Vážený pane , 

Kroměřížská nemocnice a.s. obdržela dne 19. 7. 2021 Vaši žádost o poskytnutí informací 

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

v následujícím rozsahu: 

1) Jaký celkový počet pacientů Vaše Kroměřížská nemocnice a.s. v roce 2020 ambulantně 

ošetřila. 

2) Jaký celkový počet pacientů Vaše Kroměřížská nemocnice a.s. v roce 2020 hospitalizovala. 

3) Jaký celkový počet pacientů Vaše Kroměřížská nemocnice a.s. v roce 2020 provedla operací. 

4) Jak a jakým způsobem je zajištěna pohotovost v Kroměříži a Krajském městě. 

5) Jaké služby jsou poskytovány pacientům i návštěvníkům v rámci areálu Vaše Kroměřížská 

nemocnice a.s. 

6) O jaký typ nemocnice se jedná a pod kterou státní složku spadá, kdo nemocnici zřizuje, kdo 

je její správce. 

7) Na jaké úrovni se pohybuje odborná kvalifikace a které kliniky se zde nacházejí, 

8) Nejčastější diagnózy v ortopedii M161 Jiná primární koxartróza, kolik pacientů bylo s touto 

diagnózou ošetřeno úspěšně léčeno v roce 2020 ve Vaše Kroměřížská nemocnice a.s. 

9) Nejčastější diagnózy v ortopedii M161 Jiná primární koxartróza, Jaké jsou příznaky, projevy, 

prevence a léčba nemocí. 

10) Jak můžete uplatnit své právo na poskytnutí informací o zdravotním stavu pacienta, 

nahlížení do zdravotnické dokumentace a pořizování výpisů, opisů nebo kopií zdravotnické 

dokumentace? 

11) Jaká práva má pacient v souvislosti s poskytováním informací o svém zdravotním stavu? 

12) Jaká práva má osoba blízká pacientu v souvislosti s poskytováním informací o jeho 

zdravotním stavu? 

13) Které osoby jsou osvobozeni od regulačního poplatku, které regulační poplatky se 

v nemocnici platí. 

14) Kolik a jak se jmenují celý název, vč. IČ: a který typ zařízení sociálních služeb je nabízen. 

TELEFON 

573 322 299 

E-MAIL 

ondrej.sebestik@nem-km.cz 
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Kroměříž / 23. 7. 2021 

 

 

VYŘIZUJE 

Mgr. Ondřej Šebestík 
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15) Jaké služby dále Vaše Zdravotnictví, Správa poskytuje. 

16) Kdy a kdo prováděl a kolik stály prostředků úpravy Nemocnice a přilehlého areálu, odkud 

byly prostředky čerpány? 

17) Údržba místních komunikací, Veřejné WC jak a kdo se o toto stará. 

18) Služby v Nemocnici a přilehlém areálu, kdo je poskytuje, IČ:. Adresář podnikatelů, kteří 

podnikatelé podnikají v přilehlém areálu nemocnice? 

 

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 v dále 

uvedeném rozsahu, a to jednotlivými odkazy, kde jsou informace dostupné a kde je lze dohledat 

dálkovým způsobem. 

Ad 1)  Požadované informace o celkovém počtu pacientů ambulantně ošetřených v Kroměřížské 

nemocnici a.s. v roce 2020 je zveřejněn ve výroční zprávě Kroměřížské nemocnice a.s. 

Výroční zpráva Kroměřížské nemocnice a.s. za rok 2020 je dostupná mimo jiné 

na webových stránkách Kroměřížské nemocnici a.s. v sekci „O nemocnici“, v podkategorii 

„Výroční zprávy“, odkaz https://www.nem-km.cz/970-vyrocni-zprava-za-rok-2020.html. 

Vámi přímo požadovaná informace je pak dostupná na straně 8 výroční zprávy (přímý 

odkaz na výroční zprávu https://www.nem-km.cz/webfiles/soubory-ke-

stazeni/kmn_vyrocni_zprava_2020.pdf).  

Ad 2)  Požadované informace o celkovém počtu hospitalizovaných pacientů v Kroměřížské 

nemocnici a.s. v roce 2020 je zveřejněn ve výroční zprávě Kroměřížské nemocnice a.s. 

Výroční zpráva Kroměřížské nemocnice a.s. za rok 2020 je dostupná mimo jiné 

na webových stránkách Kroměřížské nemocnici a.s. v sekci „O nemocnici“, v podkategorii 

„Výroční zprávy“, odkaz https://www.nem-km.cz/970-vyrocni-zprava-za-rok-2020.html. 

Vámi přímo požadovaná informace je pak dostupná na straně 8 výroční zprávy (přímý 

odkaz na výroční zprávu https://www.nem-km.cz/webfiles/soubory-ke-

stazeni/kmn_vyrocni_zprava_2020.pdf).  

Ad 3)  Požadované informace o celkovém počtu pacientů, kterým byla v Kroměřížské nemocnici 

a.s. v roce 2020 provedena operace je zveřejněn ve výroční zprávě Kroměřížské 

nemocnice a.s. Výroční zpráva Kroměřížské nemocnice a.s. za rok 2020 je dostupná mimo 

jiné na webových stránkách Kroměřížské nemocnici a.s. v sekci „O nemocnici“, 

v podkategorie „Výroční zprávy“, odkaz https://www.nem-km.cz/970-vyrocni-zprava-za-

rok-2020.html. Vámi přímo požadovaná informace je pak dostupná na straně 8 výroční 

zprávy (přímý odkaz na výroční zprávu https://www.nem-km.cz/webfiles/soubory-ke-

stazeni/kmn_vyrocni_zprava_2020.pdf).  

Ad 4) Kroměřížská nemocnice a.s. zajišťuje pohotovost v Kroměříži, ve svých prostorách areálu 

Kroměřížské nemocnice a.s., v rozsahu stanoveném Pověřením k poskytování služeb 

obecného hospodářského zájmu ze dne 13. 10. 2016, které je dostupné v informačním 

systému veřejné správy - registru smluv a evidovaném pod následujícím záznamem 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/566953. V záznamu na přiloženém odkazu je možné 

vyhledat a získat požadované informace dálkovým přístupem. 
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  Pokud jde o informaci o zajištění pohotovosti v Krajském městě, bude na tuto část dotazu 

(žádosti) odpovězeno samostatným (jiným) způsobem v rámci vyřizování žádosti. 

Ad 6) Požadované informace jsou zveřejněny v souladu s ustanovením § 5 Zákona a veřejně 

dostupné na webových stránkách Kroměřížské nemocnice a.s., odkaz https://www.nem-

km.cz/informace-dle-zakona-c-106-1999-sb). 

Odkaz přímo na dokument s požadovanými informacemi: https://www.nem-

km.cz/webfiles/dokumenty/21_04_15_informace_zverejnovane_o_kromerizske_nemocnici_

106_1999_.pdf. 

Ad 7) Odborná kvalifikace Kroměřížské nemocnice a.s. odpovídá okresní nemocnici a je 

zajišťována plně v souladu s příslušnými právními předpisy. Konkrétní rozsah 

poskytovaných zdravotních služeb, jednotlivá oddělení nemocnice, a další informace 

k této oblasti jsou veřejně dostupné dálkovým přístupem na webových stránkách 

nemocnice (https://www.nem-km.cz/oddeleni). 

Ad 10) Postup při uplatňování práv pacienta v souvislosti s nahlížením do zdravotnické 

dokumentace je podrobně popsán na webu Kroměřížské nemocnice a.s., tedy dálkovým 

přístupem, na následujícím odkazu: https://www.nem-km.cz/nahlizeni-do-zdravotnicke-

dokumentace. 

Ad 17) Co do dotazu na údržbu místních komunikací v areálu Kroměřížské nemocnice a.s. jsou 

vzájemná práva a povinnosti Kroměřížské nemocnice a.s., jako nájemce a uživatele těchto 

komunikací, a Zlínského kraje, jako pronajímatele a vlastníkem komunikací, upravena 

Smlouvou o nájmu nemovitostí ze dne 22. 5. 2012, která je dostupná, včetně jednotlivých 

dodatků, v informačním systému veřejné správy - registru smluv na následujících 

odkazech: (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8872603, 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11186748, https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14671397, 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16849291)   

 

S úctou 

 

 

MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA 

předseda představenstva 
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