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Doplnění a upřesnění žádosti 

Vážená paní, Vážený pane

Účastník řízení podle § 27 odst.  1 správního řádu: 
 od  Kroměřížské nemocnice, a.s.

IČ:27660532 vyrozumění o doplnění upřesnění žádosti, ze dne 23. 7. 2021 o poskytnutí informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. ze dne 19. 07. 2021 (dále jen „Zákon“). 

Zároveň  žádám o zaslání k nahlédnutí spisový materiál v elektronické formě  

Tedy  blíže  upřesňuji,  o  jaké  služby,  do jakého  věcného či  jiného rozsahu služeb Vaše žádosti  v  této  části
směřuje, současně i upřesněte vymezení pojmu „podnikají“, tzn. co je pod tímto pojmem myšleno ve smyslu zda
zde musí mít tyto subjekty sídlo či místo podnikání v areálu Kroměřížské nemocnice a.s., popřípadě a dále v
jakém rozsahu musí poskytovat své služby, v jakém Vámi určeném (předvídaném) časovém či jiném rozsahu,
aby bylo možné považovat tyto subjekty za podnikající v areálu nemocnice, apod. Taktéž Vás v této souvislosti
žádáme o uvedení, s ohledem na Vaše upřesnění, o stanovení časového období či data, ke kterému je třeba Váš
dotaz posuzovat. 
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Dovolujeme si přitom uvést, že v případě, že Váš požadavek bude příliš rozsáhlý, popřípadě bude požadovat
informace nad rámec zákona,  může Kroměřížská  nemocnice  a.s.  požadovat  úhradu nákladů za  zpracování
požadovaných informací a dokumentů, popřípadě žádost v tomto rozsahu odmítnout. Vezměte tak, prosím, tyto
skutečnosti při upřesňování Vaší žádosti a požadavku na informace na vědomí. 

Doplnění:
Obchodní  síť  -  služby  u  vnitř  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. 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: 

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

Děkuji Vám předem za Vaši pozornost.                                  
S pozdravem.                                                                                        

Přílohy: 

Rozdělovník: Kroměřížská nemocnice a.s. Mgr. Ondřej Šebestík MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA  

na vědomí -  

Vypraveno dne: 

Právní moc: 
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