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

Poskytnutí informací ve lhůtě 

 

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. 

15) Jaké služby dále Vaše Zdravotnictví, Správa poskytuje. 
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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? 

 

Na základě jiné odpovědi Vám byly poskytnuty odpovědi na část Vaší žádosti v souladu 

s ustanovením § 6 odst. 1 Zákona formou odkazu. 

 

Ve lhůtě k tomu Zákonem určené Vám tímto odpovídáme a poskytujeme následující informace 

k Vaší žádosti: 
 

Ad 5) Kroměřížská nemocnice a.s. poskytuje pacientům primárně a výhradně zdravotní služby 

v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., zákona o zdravotních službách a podmínkách 

jejich poskytování, a s dalšími prováděcími zákony. Rozsah takto poskytovaných služeb je 

dán příslušným rozhodnutím správního orgánu, současně jednotlivé obory poskytování 

zdravotní péče jsou uvedeny na webu Kroměřížské nemocnice a.s. (viz. odpověď 

na otázku č. 7).  
 

Kroměřížská nemocnice a.s. má v areálu vlastní lékárnu, kde si pacienti i široká veřejnost 

mohou zakoupit zdravotnické prostředky, léky a další nabízený doplňkový sortiment. 

 

Jednotlivé zdravotní služby, či služby související s hospitalizací pacienta, nehrazené 

ze zdravotního pojištění jsou pak vyjmenovány a uvedeny také v ceníku placených služeb, 

kdy tento ceník je dostupný zde: https://www.nem-km.cz/webfiles/soubory-ke-

stazeni/cenik_placenych_sluzeb_20210714.pdf.  
  

 Mezi další, doprovodné služby, související s poskytováním zdravotních služeb, které jsou 

v areálu Kroměřížské nemocnice a.s. pacientům a návštěvníkům poskytovány, resp. a 

popřípadě zajišťovány či zprostředkovávány jinými subjekty jsou: 

 možnost parkování na vyhrazených plochách osobními vozidly při návštěvě 

Kroměřížské nemocnice a.s., při využívání jí poskytovaných služeb; 

 možnost nákupu pití (zejména kávy) či různého druhu občerstvení v automatech 

umístěných v jednotlivých budovách; současně jsou ve vyhrazených  automatech 

nabízeny i balíčky lékárenského sortimentu, který je potřebný při některých 

návštěvách nebo pro přítomnost při poskytování zdravotních služeb osobám 

blízkých (např. roušky, respirátory apod.); 

 prostřednictvím třetí osoby je v areálu Kroměřížské nemocnice a.s. provozován 

bufet; 

 třetí osoba provozuje v areálu Kroměřížské nemocnice a.s. svou oční optiku. 
 

Ad 8) S hlavní diagnózou M161 bylo na ortopedii ambulantně ošetřeno v roce 2020 celkem 156 

pacientů. S hlavní diagnózou M161 pak bylo na ortopedii hospitalizováno celkem 59 

pacientů. 
 

Ad 11) Pacientovi jsou v plném rozsahu přiznána práva v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., 

o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, konkrétně a mimo jiné právo: 

 být srozumitelným způsobem a v dostatečném rozsahu informován o svém 

zdravotním stavu a o navrženém individuálním léčebném postupu a všech jeho 

změnách, 

 klást otázky vztahující se k jeho zdravotnímu stavu a navrhovaným zdravotním 

službám, které mu musí být zodpovězeny, 

https://www.nem-km.cz/webfiles/soubory-ke-stazeni/cenik_placenych_sluzeb_20210714.pdf
https://www.nem-km.cz/webfiles/soubory-ke-stazeni/cenik_placenych_sluzeb_20210714.pdf
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 vzdát se podání informace o svém zdravotním stavu, 

 určit okruh osob, které mohou být informovány o jeho zdravotním stavu, 

popřípadě určit osoby, které mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace 

o pacientovi vedené. 
 

Ad 12) Osoba blízká pacientu má v souvislosti s poskytováním informací o zdravotním stavu 

daného pacienta práva vymezená zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytování, konkrétně a zejména mají tyto osoby právo na informaci 

o zdravotním stavu pacienta v rozsahu, ke kterému jsou k tomuto oprávněny (zmocněny) 

samotným pacientem, popřípadě v případě zemřelého pacienta jde o informace 

o výsledku pitvy, včetně práva nahlížet do zdravotnické dokumentace o pacientovi 

vedené (nebyl-li vysloven za života pacienta zákaz). 
 

Ad 13) Kroměřížská nemocnice a.s. vyžaduje úhradu regulačních poplatků pouze v rozsahu 

stanoveném zákonem, konkrétně § 16a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 

pojištění. Konkrétně jde o poplatek 90,- Kč za využití lékařské pohotovostní služby nebo 

pohotovostní služby v oboru zubního lékařství. Výjimky z povinnosti hradit tyto regulační 

poplatky stanoví taktéž uvedené ustanovení zákona, které uvádí: 

„Regulační poplatek podle odstavce 1 se neplatí 

a) jde-li o pojištěnce umístěné v dětských domovech pro děti do 3 let věku, 

v  školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo 

umístěné k výkonu ústavní výchovy v domovech pro osoby se zdravotním 

postižením nebo jde-li o pojištěnce umístěné na základě rozhodnutí soudu 

v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo pojištěnce svěřené 

rozhodnutím soudu do pěstounské péče, poručnické péče nebo péče jiné osoby 

podle jiného právního předpisu, 

b) jde-li o pojištěnce, který se prokáže rozhodnutím, oznámením nebo potvrzením 

vydaným orgánem pomoci v hmotné nouzi o dávce, která je mu poskytována podle 

jiného právního předpisu, ne starším 30 dnů, 

c) jde-li o pojištěnce, kterému jsou podle jiného právního předpisu poskytovány 

pobytové sociální služby v domovech pro osoby se zdravotním postižením, 

domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem nebo ve zdravotnických 

zařízeních lůžkové péče, pokud u tohoto pojištěnce po úhradě za ubytování a 

stravu činí stanovený zůstatek ve výši alespoň 15 % jeho příjmu  méně než 800 Kč 

nebo pokud nemá žádný příjem; tuto skutečnost prokazuje pojištěnec potvrzením 

ne starším než 30 dnů, které je na jeho žádost povinen vydat poskytovatel 

sociálních služeb, nebo 

d) pokud v rámci pohotovostní služby ošetřující lékař shledal, že stav pojištěnce 

vyžaduje hospitalizaci.“ 
 

Ad 14) Kroměřížská nemocnice a.s. neposkytuje sociální služby. 
 

Ad 15) Viz. odpověď k bodu 5). 
 

Ad 17) Kroměřížská nemocnice a.s. neprovozuje a nezajišťuje veřejné WC. 

S úctou 

 

 

MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA 

předseda představenstva 

https://app.codexis.cz/doc/CR/1368#L2611



