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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. 

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? 

 

Dne 26. 7. 2021 Vás Kroměřížská nemocnice a.s. mimo jiné vyzvala k upřesnění žádosti, konkrétně 

k otázkám 16) a 18), kdy uvedla přesný popis nutného doplnění pro možnost posouzení žádosti a 

její náležité vyřízení. 

 

Dne 27. 7. 2021 byl Kroměřížské nemocnici a.s. doručen Váš přípis (ze stejného dne) nadepsaný 

„Doplnění a upřesnění žádosti“. V rámci tohoto přípisu jste částečně doplnil a upřesnil svoji 

žádost k otázce ad 18) tím, že jste uvedl, že požadujete  

„Obchodní síť - služby uvnitř a v těsné blízkosti areálu Kroměřížské nemocnice a.s., jako např. 

lékárna, občerstvení, parkování jak se jmenuje firma, která tyto služby poskytuje. Duchovní 

péče, poskytování lékařské pohotovostní služby (LPS) v areálu Kroměřížské nemocnice a.s., 

na co má právo pacient“ 

 a dále jste mimo jiné a postupně požadoval ve smyslu Zákona následující: 

19) Žádám o zaslání k nahlédnutí spisový materiál v elektronické formě 

 

20) Dle zákona 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, máte 

právo: Jaký má svůj režim návštěv Kroměřížské nemocnice a.s., u hospitalizovaných 

pacientů. V návaznosti na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ ČR) z 11. 

května 2021 Režimová opatření pro návštěvníky: 

21) Jaký je aktuální počet nově pacientů s onemocněním (Coronavirus COVID-19), kolik jich je 

aktuálně hospitalizovaných v Kroměřížské nemocnice a.s., kolik je denně očkovaných a 

kterými Vakcinami od kterých společností Kroměřížské nemocnice a.s., aktuálně očkuje. 

22) Jakou částku Kroměřížská nemocnice a.s., zaplatila za nákup Vakcin proti COVID - 19 

 

S ohledem na obsah tohoto přípisu Kroměřížská nemocnice a.s. vyhodnotila, že se jedná 

v podstatné části nikoli jen o doplnění žádosti na výzvu, ale současně i o novou žádost. V této 

souvislosti tak Kroměřížská nemocnice a.s. musela přistoupit opětovně k rozdělení Vašeho přípisu 

(doplnění) a posoudit jednotlivé části Vaší žádosti samostatně a ve lhůtách k tomu určených tyto 

postupně vyřídit. 

 

V rámci této odpovědi a vzhledem ke skutečnosti, že část Vaší doplněné (nové) žádosti směřuje 

k poskytnutí zveřejněných informací, přistoupila Kroměřížská nemocnice a.s. jako povinný subjekt 

v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 Zákona k možnosti místo poskytnutí informací Vám sdělit 

údaje, umožňující jejich vyhledání a získání dálkovým způsobem.  

 

Ad 20) Kroměřížská nemocnice a.s. sleduje změny předmětných opatření Ministerstva 

zdravotnictví a režimová opatření, resp. pravidla pro umožnění návštěv, a tyto pravidelně 

aktualizuje. Současné znění pravidel pro návštěvy pacientů plně korespondující s aktuálně 

účinným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR je dostupné na webových stránkách 

nemocnice, v sekci pro pacienty, přímý odkaz: https://www.nem-

km.cz/webfiles/sdeleni_web_navstevy.pdf  

 

https://www.nem-km.cz/webfiles/sdeleni_web_navstevy.pdf
https://www.nem-km.cz/webfiles/sdeleni_web_navstevy.pdf
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Ad 21) Údaje o denním počtu očkovaných, který se v čase (každý den) mění, jsou dostupné zde: 

https://ockovani.opendatalab.cz/misto/ec7464b3-cfbd-4e49-8187-

5f438f69c731#vaccination_graph  

 

 

S úctou 

 

 

MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA 

předseda představenstva 
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