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VÁŠ DOPIS ZN.:    

ZE DNE: 23. 5. 2022   

NAŠE ZN.: 193/22/UhP   

VYŘIZUJE:    

TEL.: 577 552 300   

E-MAIL: @bnzlin.cz   
DATUM:                  23. května 2022   

 

 
E-mailem 

 

 

Re: žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
 
Dne 23. 5. 2022 byla Krajské nemocnici T. Bati, a. s., IČ 27661989, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 
762 75 Zlín, zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B., vložka 4437 (dále jen 
„povinný subjekt“) doručena e-mailem žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím (dále jen „zákon“) žadatele  
(dále jen „žadatel“), o poskytnutí informací, a to v tomto znění:  
 
 

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
Vážení, 
 
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, Vás žádám o zpřístupnění následujících informací:  
 
1. jakými disponujete souhrnnými údaji o počtech pacientů za kalendářní rok 2017 
2. jakými disponujete souhrnnými údaji o počtech pacientů za kalendářní rok 2018 
3. jakými disponujete souhrnnými údaji o počtech pacientů za kalendářní rok 2019 
4. jakými disponujete souhrnnými údaji o počtech pacientů za kalendářní rok 2020 
5. jakými disponujete souhrnnými údaji o počtech pacientů za kalendářní rok 2021 
6. jakými disponujete souhrnnými údaji o počtech pacientů za první kvartál kalendářního roku 2022  
 
O dané informace žádám z důvodu výzkumu v oblasti omezovacích prostředků, a zároveň žádám 
o dodržení zákonné lhůty na odpověď, a to do 15 dnů ode dne přijetí této žádosti dle § 14 odst. 5 
písm. d) zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Informaci žádám poskytnout v 
elektronické podobě, zaslanou na níže uvedenou e-mailovou adresu. 
 
Stejného dne pak žadatel ještě upřesnil svoji žádost takto: 
 
K zaslané žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 23. května 2022 doplňuji, že dotazem "jakými 
disponujete souhrnnými údaji o počtech pacientů za kalendářní rok 2017 [a násl.]“  je míněn počet 
hospitalizovaných pacientů za uvedená období. 
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K dané žádosti a ve smyslu jejího dodatečného upřesnění povinný subjekt poskytuje informace v níže 
uvedené tabulce, kdy příslušné údaje jsou za roky 2017 až 2020 uvedeny také ve výročních zprávách 
povinného subjektu. Tyto výroční zprávy jsou dostupné zde: 
 
- internetové stránky Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz, a to část Veřejný rejstřík, kdy 
po zadání „Krajská nemocnice T. Bati, a. s.“ je následně umístěna Sbírka listin povinného subjektu. 
V této Sbírce jsou k dispozici jak výroční zprávy z let 2012 a 2020, tak v rámci nich účetní závěrky. 
Konkrétně jde o adresu: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=202855 
 
- internetové stránky Krajské nemocnice T. Bati, a. s. www.kntb.cz, část „O nemocnici“ a rubrikus 
„Dokumenty uveřejňované dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích“. Rovněž zde jsou 
výroční zprávy povinného subjektu z let 2012 a 2020. Konkrétně jde o adresu: 
https://www.kntb.cz/dokumenty-uverejnovane-dle-zakona-c-902012-sb-o-obchodnich-korporacich 
 
Požadované informace:  
 

  2017 2018 2019 2020 2021 1.Q 2022 

Počet ošetřených pacientů 
(RČ) 121 301 121 946 125 095 142 904 189 166 72 093 

Počet ambulantních vyšetření 1 430 087 1 426 713 1 447 609 1 391 408 1 773 178 418 052 

Počet hospitalizovaných 
pacientů (za zdr. zařízení) 37 901 37 146 35 240 30 443 29 871 7 813 

Počet porodů 2 375 2 341 2 074 2 160 2 215 472 

Počet narozených dětí 2 438 2 410 2 131 2 218 2 267 485 
 
 
 
 
 
Ing. Jan Hrdý      Ing. Martin Déva 
předseda představenstva   člen představenstva 
 
 

http://www.justice.cz/
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=202855
http://www.kntb.cz/
https://www.kntb.cz/dokumenty-uverejnovane-dle-zakona-c-902012-sb-o-obchodnich-korporacich

