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Kroměřížská nemocnice, a.s. 
post@nem-km.cz 
Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž 
 
 

                 V Praze dne 21. 7. 2015 

Věc:  žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádáme nemocnici Kroměřížská nemocnice, a.s. (dále jen „povinný“) o 
sdělení následujících informací o nákladech a rozsahu praní nemocničního prádla za roky 2012, 2013, 2014 a za první pololetí roku 2015: 

1. Pokud nemocnice má nemocniční prádlo ve svém majetku, uveďte náklady na nákup nemocničního prádla. Uveďte sumy za ložní, 
pacientské i personální prádlo a za jednotlivá pololetí.  

2. Pokud nemocnice nemá nemocniční prádlo ve svém majetku a má jej pronajato včetně praní, uveďte náklady na pronájem 
nemocničního prádla. Uveďte sumy za jednotlivá pololetí.  

3. V případě, že nemocnice zajišťuje praní nemocničního prádla dodavatelsky, uveďte náklady na praní nemocničního prádla a na jeho 
dopravu z nemocnice a do nemocnice. Uveďte sumy za jednotlivá pololetí. V případě že povinný zajištuje praní nemocničního prádla ve 
vlastním provozu, uveďte tuto skutečnost a doplňte ji kvalifikovaným odhadem nákladem na tuto činnost. 

4. Uveďte za jednotlivá pololetí váhu praného prádla (kg), počet lůžek (1), počet nově hospitalizovaných pacientů (1) a průměrnou délku 
hospitalizace pacientů (den)  

5. V případě, že nemocnice zajišťuje péči o nemocniční prádlo pronájmem nebo dodavatelsky, uveďte totožnost hlavní dodavatele či 
dodavatelů pronájmu, praní a dopravy a uveďte, jak byl vybrán. Poskytněte příslušné smlouvy a rozhodnutí o výběru. 
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Informace je možno poskytnout formou vyplnění následují tabulky, která je i přílohou této žádosti o informace. 

pololetí 

náklady na nákup prádla (Kč) pronájem 
prádla (Kč) náklady na praní (Kč) počty (kg, 1, den) 

ložní (Kč) pacientské 
(Kč) 

personální 
prádlo  (Kč) 

náklady na 
pronájem 

(Kč) 

náklady na 
praní 

nemocničního 
prádla (Kč) 

náklady na 
dopravu (Kč) 

váha 
praného 

prádla (kg) 

počet lůžek 
(1) 

počet nově 
hospitalizovaných 

pacientů (1) 

průměrná 
délka 

hospitalizace 
pacientů 

(den) 

I. pololetí 2012                     
II. pololetí 2012                     
I. pololetí 2013                     
II. pololetí 2013                     
I. pololetí 2014                     
II. pololetí 2014                     
I. pololetí 2015                     

Poskytnutí informací očekáváme v souladu se zákonem ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti. Preferujeme doručení informací 
pouze elektronicky. Adresa pro doručování je elektronická adresa info@kverulant.org. Informaci požadujeme jako právnická osoba: 
Kverulant.org o.p.s. IČO 28925165, zastoupená pro tento účel svým ředitelem Vojtěchem Razimou bytem Pražská 1148, 102 00 Praha 10. 
Žádost je digitálně podepsána.  
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