
 

 
 

 
Kroměřížská nemocnice a.s. 

Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž 

spojovatelka 

(+420) 573 322 111 

info@nem-km.cz 

www.nem-km.cz 

IČ: 27660532 

DIČ: CZ27660532 

 

TELEFON 

573 322 299 

E-MAIL 

ondrej.sebestik@nem-km.cz 

MÍSTO / DATUM 

Kroměříž / 21. 6. 2022 

 

 

VYŘIZUJE 

Mgr. Ondřej Šebestík 



 

 
 

 
Kroměřížská nemocnice a.s. 

Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž 

spojovatelka 

(+420) 573 322 111 

info@nem-km.cz 

www.nem-km.cz 

IČ: 27660532 

DIČ: CZ27660532 

 

Vaší žádostí datovanou ke dni 23. 5. 2022 jste požadoval sdělení následujících informací: 

1) jakými disponujete souhrnnými údaji o počtech případů použití omezovacích prostředků 

za kalendářní rok 2017, a to pro každý omezovací prostředek zvlášť, v rámci centrální 

evidence použití omezovacích prostředků vedené dle ust. § 39 odst. 4 zák. č. 372/2011 Sb., 

o zdravotních službách. 

2) jakými disponujete souhrnnými údaji o počtech případů použití omezovacích prostředků 

za kalendářní rok 2018, a to pro každý omezovací prostředek zvlášť, v rámci centrální 

evidence použití omezovacích prostředků vedené dle ust. § 39 odst. 4 zák. č. 372/2011 Sb., 

o zdravotních službách. 

3) jakými disponujete souhrnnými údaji o počtech případů použití omezovacích prostředků 

za kalendářní rok 2019, a to pro každý omezovací prostředek zvlášť, v rámci centrální 

evidence použití omezovacích prostředků vedené dle ust. § 39 odst. 4 zák. č. 372/2011 Sb., 

o zdravotních službách. 

4) jakými disponujete souhrnnými údaji o počtech případů použití omezovacích prostředků 

za kalendářní rok 2020, a to pro každý omezovací prostředek zvlášť, v rámci centrální 

evidence použití omezovacích prostředků vedené dle ust. § 39 odst. 4 zák. č. 372/2011 Sb., 

o zdravotních službách. 

5) jakými disponujete souhrnnými údaji o počtech případů použití omezovacích prostředků 

za kalendářní rok 2021, a to pro každý omezovací prostředek zvlášť, v rámci centrální 

evidence použití omezovacích prostředků vedené dle ust. § 39 odst. 4 zák. č. 372/2011 Sb., 

o zdravotních službách. 

6) jakými disponujete souhrnnými údaji o počtech případů použití omezovacích prostředků 

za první kvartál kalendářní rok 2022, a to pro každý omezovací prostředek zvlášť, v rámci 

centrální evidence použití omezovacích prostředků vedené dle ust. § 39 odst. 4 

zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. 

7) jakými disponujete souhrnnými údaji o počtech pacientů za kalendářní rok 2017 

8) jakými disponujete souhrnnými údaji o počtech pacientů za kalendářní rok 2018 

9) jakými disponujete souhrnnými údaji o počtech pacientů za kalendářní rok 2019 

10) jakými disponujete souhrnnými údaji o počtech pacientů za kalendářní rok 2020 

11) jakými disponujete souhrnnými údaji o počtech pacientů za kalendářní rok 2021 

12) jakými disponujete souhrnnými údaji o počtech pacientů za první kvartál kalendářního roku 

2022. 

K jednotlivým bodům uvádíme následující 

Ad 1)  V roce 2017, od zavedení povinnosti vedení evidence použití omezovacích prostředků, 

bylo celkem 192 případů použití omezovacích prostředků, z toho v 22 případech šlo 

o prostředek farmakologický a v 170 případech o mechanický omezovací prostředek.  

Ad 2)  V roce 2018 bylo celkem 295 případů použití omezovacích prostředků, z toho v 35 

případech šlo o prostředek farmakologický a v 260 případech o mechanický omezovací 

prostředek.  

Ad 3)  V roce 2019 bylo celkem 361 případů použití omezovacích prostředků, z toho v 79 

případech šlo o prostředek farmakologický a v 282 případech o mechanický omezovací 

prostředek.  
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Ad 4)  V roce 2020 bylo celkem 320 případů použití omezovacích prostředků, z toho v 58 

případech šlo o prostředek farmakologický a v 262 případech o mechanický omezovací 

prostředek.  

Ad 5)  V roce 2021 bylo celkem 430 případů použití omezovacích prostředků, z toho 

v 63 případech šlo o prostředek farmakologický a v 367 případech o mechanický 

omezovací prostředek. 

Ad 6)  V prvním kvartále roku 2022 bylo celkem 240 případů použití omezovacích prostředků, 

z toho v 85 případech šlo o prostředek farmakologický a v 155 případech o mechanický 

omezovací prostředek.  

 Ad 7)  Požadované informace o celkovém počtu pacientů v Kroměřížské nemocnici a.s. v roce 

2017 jsou zveřejněny ve výroční zprávě Kroměřížské nemocnice a.s. Výroční zpráva 

Kroměřížské nemocnice a.s. za rok 2017 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/519-vyrocni-zprava-za-rok-2017.html. Vámi přímo požadovaná 

informace je pak dostupná na straně 9 výroční zprávy.  

Ad 8)  Požadované informace o celkovém počtu pacientů v Kroměřížské nemocnici a.s. v roce 

2018 jsou zveřejněny ve výroční zprávě Kroměřížské nemocnice a.s. Výroční zpráva 

Kroměřížské nemocnice a.s. za rok 2018 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/626-vyrocni-zprava-za-rok-2018.html. Vámi přímo požadovaná 

informace je pak dostupná na straně 10 a 11 výroční zprávy.  

Ad 9) Požadované informace o celkovém počtu pacientů v Kroměřížské nemocnici a.s. v roce 

2019 jsou zveřejněny ve výroční zprávě Kroměřížské nemocnice a.s. Výroční zpráva 

Kroměřížské nemocnice a.s. za rok 2019 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/768-vyrocni-zprava-za-rok-2019.html. Vámi přímo požadovaná 

informace je pak dostupná na straně 10 a 11 výroční zprávy. 

Ad 10) Požadované informace o celkovém počtu pacientů v Kroměřížské nemocnici a.s. v roce 

2020 jsou zveřejněny 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 7 výroční zprávy.  

Ad 11) Požadované informace o celkovém počtu pacientů v Kroměřížské nemocnici a.s. v roce 

2021 Vám zasíláme v příloze této odpovědi, kdy tyto údaje jsou opět součástí výroční 

zprávy za rok 2021. 

Ad 12) Požadované informace o celkovém počtu pacientů v Kroměřížské nemocnici a.s. za první 

kvartál kalendářního roku 2022 jsou následující: 

 počet ambulantních pacientů (unikátních): 87.460 

 Počet ambulantních vyšetření: 138.937 

 Počet hospitalizací: 3.776 

https://www.nem-km.cz/519-vyrocni-zprava-za-rok-2017.html
https://www.nem-km.cz/626-vyrocni-zprava-za-rok-2018.html
https://www.nem-km.cz/768-vyrocni-zprava-za-rok-2019.html
https://www.nem-km.cz/970-vyrocni-zprava-za-rok-2020.html
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Mgr. Ondřej Šebestík 

právník 

 

 

 



Výroční zpráva 2021

Jednotlivá oddělení nemocnice

-

43001

77186

28423

37616

8644

ambulantních

pacientů 

(unikát.)
vyšetření

7797

27815

8408

5907

9851

9426

7351

Specializované obory

Gynekologie

Ušní

MUDr. Vacula Bc. Čečatková 2331

-

MUDr. Trojek Minks, DiS. 6514 - - - -

Vyplnit obrázkem (obrázky)

RTG

Magnetická rezonance

MUDr. Trojek Minks, DiS. 19229 - - -

Mikrobiologie

MUDr. Chrenovská Bc. Mlčochová G. 19342 - - - -

MUDr. Bařinková Trubelíková B. 14567 - - - -

Mgr. Úlehlová - - - - -

Klinická biochemie

Fyzioterapie

Ústavní lékárna 

Mgr. Gala 3751 -

Laboratoře

MUDr. Zdráhalová Štěpánková J. 16044 - - - -Hematologicko-transf.

8620 - -

- -

3347

Ostatní zdravotnické obory

MUDr. Jeník Dvořáková I. 1890 2441

-

MUDr. Marek 1989 - - - -

-

5832

4514

2,9 34 41,70%Dětské a neonat.

-

Kožní

Rehabilitační lék.

MUDr. Ptáček 2528 -

MUDr. Zelinková 130 - - - -Hemodialýza

Gastroenterologie MUDr. Kolář 2683 - - -

20 53,70%

39,00%

MUDr. Pár Kuchtíková M. 4988 968 2,6 20 40,40%

1380

Chirurgické MUDr. Polednik Zajícová A. 11136 2714

3,4 33

Chirurgické obory

Bc. Dundálková 4556 257 10,6 7 57,60%ARO

4,6 75 59,00%

MUDr. Rafi Holanová M. 3923 798 4,5

MUDr. Schindler

Primář

Interní obory

Základní ukazatele jednotlivých oddělení nemocnice

Oddělení

Interní

Plicní

Neurologie

Odd. ošetřovatelské péče

MUDr. Třeštík

MUDr. Pšikalová

MUDr. Berka

MUDr. Horková 20

Využití 

lůžek 

(%)

74,70%

92,20%

75,60%

83,00%

Počet 

lůžek

99

20

30

6,2

7

28

6,2

hospital. 

pacientů

Počet

Vrchní sestra

Prům. 

doba 

hospital. 

(dny)

- 109

Mgr. Horák

Bc. Chocholatá M.

Trlicová H.

Bc. Brančíková

6810 3783

3710 599

4862 793

10726

9527

12049

-

Oční MUDr. Holbová Bubrjaková M. 7178 14231 - - - -

MUDr. Domes PhDr. Drábková P. 4392 12697 1292 4,4 28 86,50%Urologie

8/26



Předmět:
Od: "Mgr. Ondřej Šebestík" <ondrej.sebestik@nem-km.cz>
Odesláno: 22.06.2022 13:57:12
Komu:
 
Dobrý den, 
 

 
 pouze tedy upřesňuji, že

mechanickými omezovacími prostředky se myslí omezovací prostředky podle § 39 odst. 1 písm. b)
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách - pásy či kurty.
 

 
Opět si Vás dovolím požádat o potvrzení doručení této odpovědi.

S pozdravem

Mgr. Ondřej Šebestík
právník

KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a.s. | Havlíčkova 660/69 | 767 01 Kroměříž

Tel.: (+420) 573 322 299 | Mobil: (+420) 605 493 848

Web: www.nem-km.cz | E-mail: ondrej.sebestik@nem-km.cz

    
 
------ Původní zpráva ------
Od: "Viktor Typlt" <viktor.typlt@seznam.cz>
Komu: "Mgr. Ondřej Šebestík" <ondrej.sebestik@nem-km.cz>
Odesláno: 21.06.2022 18:38:46
Předmět: Re: Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
 

UPOZORNĚNÍ: Tato zpráva pochází od odesílatele mimo doménu KMN. Neotvírejte přílohy a neklikejte na
odkazy v tomto emailu pokud si nejste jisti, že pochází od důvěryhodného odesílatele.
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https://www.linkedin.com/company/kromerizska-nemocnice
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