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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? 

 

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 Vám ve lhůtě k tomu určené odpovídáme a poskytujeme následující 

informace k Vaší žádosti, ve znění jejího doplnění ze dne 27. 7. 2021:  

 

Ad 18) S odkazem na odpověď ad 5), která Vám byla poskytnuta dne 2. 8. 2021, Kroměřížská 

nemocnice a.s. pouze doplňuje, v rámci poskytnutí Vám příslušné informace v rámci 

tohoto dotazu ad 18), že: 

 Kroměřížská nemocnice a.s. má vlastní lékárnu, Kroměřížskou nemocnicí a.s. 

samostatně provozovanou; 

 parkování v areálu Kroměřížské nemocnice a.s. zajištuje sama Kroměřížská 

nemocnice a.s.; 

 občerstvení ve formě nákupu pití či různého druhu pochutin v automatech 

umístněných v jednotlivých budovách jsou provozovány, resp. jejich provoz 

zajišťuje společnost FOODEX s.r.o., IČ: 251 88 623; 
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 občerstvení v podobě provozování bufetu zajišťuje paní Monika Jaroš, IČ 675 

25 989; 

 provoz oční optiky zajišťuje společnost Společná oční optika s.r.o., IČ 255 

68 761, které je předmětný prostor, kde je oční optika umístěna, dán 

do podnájmu. 

 

Dále Kroměřížská nemocnice a.s. v rámci Vašeho rozšíření tohoto dotazu ad 18) uvádí, že: 

 

 Duchovní péče je zajišťována prostřednictvím Pavla Čepa seniora, pastora 

sboru AC Kroměříž, a dále ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým, 

IČ: 004 45 151. Další podrobnosti ke službě jsou dostupné mimo jiné zde: 

https://www.nem-km.cz/duchovni-sluzba; 

 Lékařská pohotovostní služba (LPS) je zajišťována v areálu Kroměřížskou 

nemocnicí a.s. prostřednictvím jejích vlastních zaměstnanců, popřípadě 

ve výjimečných případech je Kroměřížskou nemocnicí a.s. zajišťována služba 

LPS prostřednictvím třetích osob na základě obchodněprávní smlouvy. 

Výjimku z uvedeného pak představuje zajišťování ústavní pohotovostní 

služby, kterou pro Kroměřížskou nemocnici a.s. zajišťuje i MUDr. Pavel 

Dvorský, IČ: 651 65 811. 

 

Ad 21) Stanovit aktuální počet hospitalizovaných pacientů s onemocněním COVID-19 vzhledem 

k běhu času obecně není možné. Můžeme Vám v této souvislosti pouze sdělit, že ke dni a 

okamžiku (9:00 hod) sepisu této odpovědi  je v Kroměřížské nemocnici a.s. 

hospitalizováno 0 pacientů s onemocněním COVID-19. 

 

Kroměřížská nemocnice a.s. očkuje pouze vakcínami Comirnaty od společnosti Pfizer. 

 

Ad 22) Vakcíny jsou majetkem státu a nemocnice za tyto vakcíny nic neplatí, nejsou jí 

vystavována žádné faktury k úhradě. 

 

S úctou 

 

 

MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA 

předseda představenstva 

https://www.nem-km.cz/duchovni-sluzba



