
1 

 

 

 

 

 

 
VÁŠ DOPIS ZN.: 

ZE DNE: 9. 9. 2021 

NAŠEZN.: 361/21/UhP 

VYŘIZUJE: Uherek 

TEL.: 577 552 300 

E-MAIL: uherek@bnzlin.cz 

DATUM: 20. září 2021 

E-mailem 

Re: žádost dle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím: poskytnutí informací a 
rozhodnutí o odmítnutí části žádosti 

(dále jen „žadatel“), o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“) v tomto znění: 

a) kdy a jakým způsobem byla v rámci KNTB provedena poslední rekonstrukce dialyzačního oddělení, v 

jakém rozsahu a v jakém finančním objemu? 

b) jaký je aktuální počet dialyzovaných pacientů a jaký je počet lůžek? 

c) jaký je počet atestovaných lékařů, kteří se o pacienty starají? 

d) v jaké režimu funguje dialýza v rámci KNTB (24/7)? 

e) počítá KNTB se zavedením peritoneální dialýzy pro pacienty do roku 2023? 

f) co se změnilo mezi červnovým zasedáním zastupitelstva zlínského kraje, kdy jste řekl, že kapacita 

dialyzačního zařízení KNTB je na hraně, a koncem srpna již není problém se zajištěním péče (dle vyjádření 

tiskové mluvčí KNTB)? 

g) jakým způsobem se změnil (zvýšil/snížil) objem vykázané péče po odchodu prim. MUDr. 

xxxxxxxxxxxxxxxv rámci oddělení urologie - prosím o přesný finanční dopad na hospodaření KNTB (dle 

jednotlivých let) 

h) jakým způsobem se změnil (zvýšil/snížil) objem vykázané péče po odchodu prim. MUDr. 

xxxxxxxxxxxxxxxxx v rámci oddělení nukleární medicíny a PET/CT - prosím o přesný finanční dopad na 

hospodaření KNTB (dle jednotlivých let). 

K uvedeným dotazům uvádí povinný subjekt následující informace, resp. vydává následující rozhodnutí: 

Ad a) 

Na 9. pavilonu KNTB bylo zřízeno pracoviště hemodialýzy v celkové hodnotě 9.577.980,30 Kč. Práce byly 

dokončeny v únoru 2020, zkolaudováno bylo dne 2. 6. 2020. 

Na 25. pavilonu (budova interny) je aktuálně funkční hemodialýza, kdy projektová dokumentace na 

rekonstrukci a rozšíření hemodialýzy na 17 lůžek je provedena, aktuálně je nutné provést výběr zhotovitele.  

Dne 9. 9. 2021 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 doručena „KNTB“ e-mailem žádost nebo 
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Ad b) 

KNTB má k dispozici 23 dialyzátorů. 

Aktuální počet dialyzovaných pacientů je v současné době obchodním tajemstvím, které vykonává 

KNTB, neboť jde o údaj určitelný (konkrétní počet), běžně nedostupný (není v současné době nikde 

publikován) a ocenitelný (úhrada ze strany zdravotní pojišťovny). Zároveň jde o skutečnost konkurenčně 

významnou, neboť pokud by daný údaj KNTB zveřejnila, tak by mohl být využitelný ostatními poskytovateli 

zdravotních služeb pro jejich obchodní záměry či přizpůsobení strategie v oblasti jimi poskytované zdravotní 

péče. V této části tedy KNTB jako povinný subjekt ve smyslu § 15 zákona rozhoduje o odmítnutí žádosti 

o poskytnutí informací, a to právě z důvodu ochrany obchodního tajemství (§ 9 zákona). 

Poslední údaj, který KNTB v souvislosti s počty pacientů může uvést, je z roku 2019, kdy bylo léčeno 65 

pacientů - viz veřejná informace elektronicky dostupná na tomto odkaze: http://www.nefro.cz/o- rdp/rrt-data-v-

%C4%8Dr/data-z-iednotliv%C3%BDch-st%C5%99edisek/tabulky/ 

Ad c) 

Na interním oddělení KNTB je dvacet lékařů se specializací. 

Lékaři se specializací z nefrologie jsou na oddělení dva, z toho jedna lékařka nyní čerpá rodičovskou 

dovolenou, její postupný návrat na pracoviště se předpokládá od října 2021. 

Ad d) 

Aktuální provoz dialýzy v KNTB je sedm dnů v týdnu na tři směny. Snahou však je mít jenom dvousměnný 

provoz, neboť jde o celosvětový trend zohledňující jak zájmy pacienta, tak lepší využití zdravotnického 

personálu. Nicméně část dialyzovaných klientů stále projevuje zájem o noční dialýzu, a to z důvodu pracovního 

vytížení přes den. Proto KNTB zachovává třísměnný provoz dialyzačního střediska. 

Dialýza v noci se tedy v KNTB provádí u pacientů, kteří si to výslovně přejí. Jejím důvodem není to, že by přes 

den nebyla z hlediska kapacity možná. 

Obecně lze v kontextu této odpovědi doplnit, že se zdravotní péčí o dialyzované pacienty nemá KNTB v 

současné době prakticky žádné kapacitní problémy, na čemž se bohužel podílí i skutečnost, že v důsledku 

pandemie onemocnění COVID-19 došlo k úmrtí cca jedné třetiny dialyzovaných pacientů. 

Dialýza v KNTB má nesporné výhody v komplexnosti péče o dialyzované pacienty, a to i v samotném průběhu 

dialýzy. V rámci KNTB jsme schopni řešit jakékoliv komplikace, neboť lze kdykoliv využít nemocničního 

komplementu, a to laboratorního, diagnostického a terapeutického. Zdaleka přitom nejde o nízkou incidenci 

těchto událostí, kdy v KNTB řešíme i případné urgentně vzniklé problémy na jiné, privátní dialýze ve Zlínském 

kraji. Z obdobných důvodů, tj. okamžitého řešení možných komplikací, je nutné nemocniční prostředí 

preferovat před tzv. domácími dialýzami. 

Ad e) 

Tento dotaz se vztahuje k názorům, resp. budoucím rozhodnutím, tedy ve smyslu § 2 odst. 4 zákona povinnost 

poskytnout odpověď nespadá pod režim svobodného přístupu k informacím. Nicméně obecně lze uvést, že by 

neměl být problém v zavedení této metody, byť není vhodná pro všechny pacienty. Navíc i pacienti, kteří by 

byli vhodní, ji častou odmítnou, a to z důvodů obav z daného typu výkonu. 

ad f) 

Jedná se o plánovanou rekonstrukci dialýzy v budově interny a dočasné působení dialýzy v pavilonu č. 9, který 
je kapacitně omezen, ale pro aktuální potřeby dialyzovaných je plně dostačující. Nicméně jedná se o omezení 
krátkodobé.  

http://www.nefro.cz/o-rdp/rrt-data-v-%C4%8Dr/data-z-iednotliv%C3%BDch-st%C5%99edisek/tabulky/
http://www.nefro.cz/o-rdp/rrt-data-v-%C4%8Dr/data-z-iednotliv%C3%BDch-st%C5%99edisek/tabulky/
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ad g) 

KNTB má výkony hrazeny dle přílohy č. 1 příslušné úhradové vyhlášky a jelikož se úhrada počítá za všechny 

odbornosti hromadně, nelze uvést finanční vyjádření v Kč. Navíc není veden ani rozpad výnosů na jednotlivá 

oddělení (KNTB funguje jako provázaný celek a musí se takto posuzovat). V případě hospitalizace je hlavním 

kritériem case mix případu/oddělení a ten i přes podobný počet hospitalizací vzrostl. 

Rok Počet pacientů (výroční zpráva) % case mix vůči roku 2017 

2020*-xxxxxxxxxxx 1476 98% 

2019- xxxxxxxxxxxxx 1743 124% 

2018-xxxxxxxxxxxxx 1749 110% 

2017-xxxxxxxxxxxx 1787 100% 
‘Vliv COVID-19.  

Ad h) 

Viz předchozí odpověď, kdy ani v tomto případě nelze určit odpovídající finanční změna. Níže je proto uvedena 

pouze změna vykázaných bodů v letech 2017 - 2020. 

Rok % bodů vůči 2017 

2017 100% 

2018 101,6% 

2019 126,51% 

2020* 111,98% 
‘Vliv COVID-19.  

Co do ostatních ekonomických ukazatelů lze odkázat i na výroční zprávu KNTB, zejm. její str. 15, 16, 24 a 37, 

kdy tato výroční zpráva je publikována buď na stránkách veřejného rejstříku www.justice.cz a zde dostupné 

Sbírce listin KNTB nebo na webových stránkách KNTB, rubrice Nemocnice/Dokumenty uveřejňované dle 

zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, viz odkaz: 

https://www.kntb.cz/userfilesA/yrocni zprava 2020.pdf 

Počet bodů a case mix KNTB nezveřejňuje s ohledem na obchodní tajemství, které vykonává KNTB 

(zdůvodnění viz odpověď na dotaz pod bodem ad b). V této části tedy KNTB jako povinný subjekt ve 

smyslu § 15 zákona rozhoduje o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací, a to právě z důvodu ochrany 

obchodního tajemství (§ 9 zákona). 

Poučení o odvolání: 

Proti rozhodnutí povinného subjektu o částečném odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to (ve smyslu 

§16bodst. 1 ve spojení s § 20 odst. 5 zákona) k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Odvolání se podává 

prostřednictvím povinného subjektu. 

MUDr. Marcel Guřan, Ph. D. člen představenstva Ing. Martin Déva člen 

představenstva 

http://www.justice.cz/
https://www.kntb.cz/userfilesA/yrocni_zprava_2020.pdf

