
 

 

 
 

 
VÁŠ DOPIS ZN.:   Vážená paní  

ZE DNE: 8. 2. 2022  xxxxxxxxxxxxxx 

NAŠE ZN.: 79/22/UhP  xxxxxxxxxxxxxxx 

VYŘIZUJE: xxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx 

TEL.: xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx 

E-MAIL: xxxxxxxxxx   
DATUM:                  21. února 2022   

 
E-mailem 

 

Re: žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím 
 
 
Dne 8. 2. 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“ nebo „KNTB“) doručena e-mailem žádost dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“) paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (dále jen „žadatel“), o poskytnutí informací, a to 
v tomto znění:  
 

ve shora uvedené věci si Vás dovoluji zdvořile požádat o poskytnutí informací týkajících se 
pacientů se stomií, konkrétně si dovoluji požádat o sdělení počtu pacientů se stomií ve Vaší 
nemocnici, a to jednotlivě za roky 2019, 2020, 2021. Dále si Vás dovoluji zdvořile požádat 
o informaci, zda je v rámci edukace zdravotnického personálu pořádán nějaký odborný 
seminář nebo nějaké odborné školení na toto téma, v kladném případě si Vás dovoluji 
požádat o informaci, jak často je toto školení pořádáno. 
 
V žádosti není specifikováno, jaké stomie má žadatel na mysli, proto jej povinný subjekt 
v kontextu § 14 odst. 5 písm. b) zákona dne 10. 2. 2022 vyzval k doplnění žádosti v tom 
smyslu, zda žadatel ve své žádosti míní pouze stomie chirurgické nebo prováděné 
i na oddělení ORL, urologickém aj.  
 
Na tuto výzvu k doplnění žadatel nereagoval. V zájmu splnění povinnosti poskytovat 
informace však povinný subjekt nepřistupuje k odmítnutí žádosti [srov. opět § 14 odst. 5 
písm. b) zákona], a s přihlédnutím k tomu, že problematika stomií je primárně záležitostí 
chirurgickou, uvádí následující:  
 
na svém chirurgickém oddělení povinný subjekt provádí pouze střevní stomie. V roce 2019 
provedl 63 těchto stomií, v roce 2020 provedl 32 stomií a v roce 2021 provedl 61 stomií. 
Školení k příslušné problematice jsou organizovány na chirurgickém oddělení zhruba 1x 
ročně.  
 
 
 
Ing. Jan Hrdý       Ing. Martin Déva 
předseda představenstva     člen představenstva 
 



 

 
 
 


