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Kroměřížská nemocnice a.s. obdržela dne 11. 4. 2016 žádost o poskytnutí informací 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, od paní  

, v následujícím rozsahu 
 
1) V jaké výši byl finanční příspěvek Kraje na provoz vašeho zařízení v letech 2012, 

2013, 2014 a 2015? 
2) V jaké výši byl finanční příspěvek Kraje na investice vašeho zařízení v letech 2012, 

2013, 2014 a 2015? 
3) Jak byly tyto příspěvky zdůvodněny? Byla provedena právní analýza souladu 

s pravidly pro poskytování veřejné podpory podle příslušných právních předpisů, 
rozhodovací praxe ÚOHS a judikatury Soudního dvora Evropské unie? Pokud ano, 
prosím o poskytnutí takové právní analýzy. 

4) Byly Vám uděleny v letech 2012, 2013, 2014 a 2015 sankce, a pokud ano, za co 
konkrétně byly uděleny, v jaké výši a jaký kontrolní orgán tyto sankce vyměřil? 

5) Jaké byly celkové provozní výdaje vašeho zařízení v letech 2012, 2013, 2014 a 
2015? 

6) Jaké byly celkové investiční výdaje vašeho zařízení v letech 2012, 2013, 2014 a 
2015? 

7) Prosím o zaslání výročních zpráv a účetních závěrek vašeho zařízení za roky 2013 a 
2014 a hospodářského výsledku za rok 2015. 

8) Prosím o zaslání seznamu dodavatelů zdravotnických prostředků a léčivých 
přípravku vašeho zařízení, a to ve struktuře obchodní firma a IČO dodavatele. 

 
S ohledem na skutečnost, že podstatná část požadovaných informací je Kroměřížskou 
nemocnicí a.s. zveřejňována a je tedy přístupná žadateli formou dálkového přístupu na jejích 
internetových stránkách, využila Kroměřížská nemocnice a.s. svého práva v souladu 
s ustanovením § 6 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím a ve lhůtě k tomu 
určené, konkrétně dne 18. 4. 2016, vyřídila žádost v rozsahu položených otázek č. 1), 5), 6) a 7) 
sdělením údajů, kde může žadatelka požadované informace vyhledat a získat. 
 
Ve stejné lhůtě (7 dnů od obdržení žádosti) Kroměřížská nemocnice a.s. vyřídila žádost 
žadatelky i v rozsahu shora uvedeného bodu 3), když byla Kroměřížská nemocnice a.s. nucena 
v této části žádost odložit, jelikož nespadala do její působnosti. 
 
V zaslaném částečném vyřízení stížnosti přitom Kroměřížská nemocnice a.s. předestřela, že 
zbývající část žádosti bude vyřízena v zákonem stanovené lhůtě. V této tedy Kroměřížská 
nemocnice a.s. k otázce pod bodem č. 2) uvádí: 
 
 Kroměřížské nemocnici a.s. nebyl v letech 2012 až 2015 poskytnut žádný finanční 

příspěvek od Zlínského kraje, IČO 70891320, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 760 01 
Zlín, na investice do zařízení Kroměřížské nemocnice a.s. 
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Nad rámec své povinnosti Kroměřížská nemocnice a.s. uvádí, že zařízení v rozsahu 
nemovitých věcí, které Kroměřížská nemocnice a.s. užívá, jsou jí dány pouze do nájmu, a tedy 
jakákoli investice do tohoto typu zařízení je investicí vlastníka do jejího vlastního majetku. 
V rámci věcí movitých pak, jak je uvedeno výše, nejsou poskytovány od Zlínského kraje 
na pořízení těchto zařízení žádné finanční příspěvky. 
 
 
S ohledem na doposud uvedené skutečnosti Kroměřížská nemocnice a.s. dále v zákonem 
stanovené 15-ti denní lhůtě na zaslanou žádost ze dne 29. 3. 2016 v rozsahu otázek 
pod bodem č. 4) a 8), jako povinný subjekt ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona o svobodném 
přístupu k informacím, vydává ve smyslu ust. § 15 odst. 1 téhož zákona  

 
t o t o  r o z h o d n u t í : 

 
 

, o 
poskytnutí informací se v rozsahu bodů 4) a 8) odmítá tak, že žadateli se předmětné 
informace neposkytnou. 
 
 
Odůvodnění: 
 
K otázce pod bodem č. 4) 
Kroměřížská nemocnice a.s. je ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu 
k informacím subjektem povinným zveřejňovat a poskytovat informace vztahující se k jeho 
působnosti. Požadovaná informace o uložených sankcí však není informací, která by se týkala 
působnosti Kroměřížské nemocnice a.s., resp. tato informace nevznikla činností Kroměřížské 
nemocnice a.s. Jakákoli kontrola ze strany státních kontrolních orgánů, které vykonávají dohled 
nad činností Kroměřížské nemocnice a.s., je vykonávána z povinností stanovených a kladených 
na tyto orgány a tuto činnost Kroměřížská nemocnice a.s. nemůže jakkoli ovlivnit, není v její 
působnosti a pravomoci. Konečné rozhodnutí, kterým kontrolním orgán ukládá sankce, je pak 
informací, která podléhá v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 zákona o svobodném přístupu 
k informacím určité míře povinné mlčenlivosti. Je nutné si uvědomit, že probíhající kontrola je 
řízením správním, nikoli občanskoprávním, a tedy není řízením veřejným, bez dalšího třetím 
osobám přístupným. Tímto je dotčenému (správním orgánem „potrestanému“) subjektu 
poskytována ze strany státních orgánů určitá míra ochrany před neoprávněným zásahem do její 
osobnostní sféry, do jejích oprávněných zájmů apod. Poskytování informací o uložených sankcí 
proto nelze poskytovat bez dalšího. Kroměřížská nemocnice a.s., kromě svého specifického 
postavení mezi povinnými subjekty podle zákona o svobodném přístupu k informacím, 
vycházeje taktéž ze smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím uvádí, že poskytování 
informací podle předmětného zákona má sloužit k provádění kontroly ze strany veřejnosti 
zejména při nakládání s veřejnými finančními prostředky, případně pak k ověření efektivity 
činnosti povinných subjektů. V tomto směru Kroměřížská nemocnice a.s. nenaplňuje tyto 
podmínky, když při kontrolách, kterým se musí na základě zákona podrobit, vystupuje pouze 
jako kontrolovaný, tedy nevykonává vrchnostenské postavení, současně jím nemůže být 
dostána ani podmínka kontroly nakládání s veřejnými prostředky. Povinným k poskytování 
informací podle zákona o svobodném poskytování informací by tak v tomto případě měl být 
kontrolní orgán, který může ze strany veřejnosti být dotazován na četnost své činnosti, 
poskytovat informace o uložených sankcích v zákonem stanoveném rozsahu apod. Pokud pak 
tyto kontrolní orgány jsou povinny zachovávat mlčenlivost o uložených sankcích konkrétnímu 
subjektu, nelze jakkoli odůvodnit oprávněnost žádosti o poskytnutí této informace vůči 
samotným, sankcím dotčeným subjektů. 
 
 
 



 

 

 

 

 

K otázce pod bodem č. 8) 
Požadovanou informaci na seznam dodavatelů zdravotnických prostředků a léčivých přípravků 
Kroměřížské nemocnice a.s. nelze s odkazem na ustanovení § 9 odst. 1 zákona o svobodném 
přístupu k informacím poskytnout, neboť požadovaná informace je obchodním tajemstvím. 
 
Kroměřížská nemocnice a.s. jako poskytovatel zdravotních služeb se pohybuje na trhu mezi 
subjekty, které taktéž poskytují zdravotní služby, ať již formou soukromé kliniky, či na základě 
rozhodnutí o registraci jako samostatně podnikající lékaři, apod. Každý z těchto subjektů pak 
pro výkon své podnikatelské činnosti neodmyslitelně potřebuje i zdravotnické prostředky a 
léčivé přípravky. Vstupuje tak za tímto účelem na trh podnikatelů s těmito komoditami. Není 
přitom pochyb, že v rámci silné konkurence ve zdravotnickém prostředí se snaží každý 
podnikající subjekt zajistit si svého dodavatele a tohoto, i na základě určité smluvní mlčenlivosti, 
nezveřejňuje. Veškeré informace o svých dodavatelích tedy Kroměřížská nemocnice a.s. 
považuje za obchodní tajemství, které si důsledně chrání, a proto nelze požadovanou informaci 
poskytnout. 
 
 
 
Kroměřížská nemocnice a.s. tak na základě shora uvedené rozhodla tak, jak je uvedeno 
ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 
 
Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat podle § 16 zákona o svobodném přístupu k informacím 
do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí odvolání a to k Představenstvu Kroměřížské  
nemocnice a.s., které je příslušné o odvolání rozhodnout dle § 20 odst. 5 zákona o svobodném 
přístupu k informacím, prostřednictvím povinného subjektu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PhDr. Julie Zaydlarová 
  personální náměstek 
 

 

 

 

 




