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VÁŠ DOPIS ZN.:   Vážený pan 

ZE DNE: 7. 7. 2021  xxxxxxxxxxxxxxx 

NAŠE ZN.: 298/21/UhP  xxxxxxxxxxxxxxx 

VYŘIZUJE: Uherek  xxxxxxxxxxxxxxx 

TEL.: 577 552 300  xxxxxxxxxxxxxxx 

E-MAIL: uherek@bnzlin.cz   
DATUM:                  9. července 2021   

 

 

 

Re: žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., 
svobodném přístupu k informacím 
 
 
 
Dne 7. 7. 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 subjekt“ nebo „KNTB“) doručena e-mailem žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (dále jen 
„žadatel“), o poskytnutí informací v tomto znění: 
 
Jaký celkový počet pacientů Vaše Krajská Nemocnice Tomáše Bati Zlín v roce 2020 ambulantně 
ošetřila. Jaký celkový počet pacientů Vaše Krajská Nemocnice Tomáše Bati Zlín v roce 2020 
hospitalizovala. Jaký celkový počet pacientů Vaše Krajská Nemocnice Tomáše Bati Zlín v roce 2020 
provedla operací. Jak a jakým způsobem je zajištěna pohotovost ve Zlíně a Krajském městě. Jaké 
služby jsou poskytovány pacientům i návštěvníkům v rámci areálu Vaše Krajská Nemocnice Tomáše 
Bati Zlín. O jaký typ nemocnice se jedná a pod kterou státní složku spadá, kdo nemocnici zřizuje, kdo 
je její správce. Na jaké úrovni se pohybuje odborná kvalifikace a které kliniky se zde nacházejí. Pokud 
je pacient před plánovanou operací s diagnózou M161 Jiná primární koxartóza je hospitalizován v 
nemocnici je vhodné očkování proti Koronavirovému onemocnění Covid-19 před samotnou operací 
nebo až po operaci a je nutné během hospitalizace provádět a jak často testování proti Covid-19 jaký 
druh testování je vhodný. Kolik pacientů může být současně na jednom nemocničním pokoji. Pokud je 
pacient s diagnózou G10-G14 spinální atrofie (SMA) co je zkratka SMA v dospělém věku jaký je 
léčebný postup tohoto onemocnění. 
 
K žádosti povinný subjekt ve smyslu § 6 odst. 2, resp. následně dle § 2 odst. 4 a § 15 odst. 1 zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“) sděluje následující: 
 
 
1) Celkový počet ambulantně ošetřených pacientů v r. 2020, celkový počet hospitalizovaných pacientů 
v r. 2020, celkový počet provedených operací v r. 2020. 
 
Tyto informace jsou součástí výroční zprávy povinného subjektu, zejm. na její str. 38, kdy výroční 
zpráva je publikována buď na stránkách veřejného rejstříku www.justice.cz a zde dostupné Sbírce 
listin povinného subjektu nebo na webových stránkách povinného subjektu, rubrice 
Nemocnice/Dokumenty uveřejňované dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, 
viz odkaz: https://www.kntb.cz/userfiles/Vyrocni_zprava_2020.pdf 
 
 
 

http://www.justice.cz/
https://www.kntb.cz/userfiles/Vyrocni_zprava_2020.pdf
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2) Jak a jakým způsobem je zajištěna pohotovost ve Zlíně (krajském městě): 
 
Tyto informace jsou dostupné na webových stránkách povinného subjektu, rubrice Pacienti/LPS nebo 
Pacienti/Oddělení/Oddělení urgentního příjmu, viz odkazy:  
https://www.kntb.cz/lspp  
https://www.kntb.cz/oddeleni-urgentniho-prijmu 
 
 
3) Jaké služby jsou poskytovány pacientům i návštěvníkům v rámci areálu Krajské nemocnice T. Bati, 
a. s.  
 
Tyto informace včetně údajů například o možnostech parkování, lékárně či nemocničních bistrech jsou 
k dispozici na webových stránkách povinného subjektu, rubrice Pacienti, viz odkaz: 
https://www.kntb.cz/pacienti 
 
 
4) O jaký typ nemocnice se jedná a pod kterou státní složku spadá, kdo nemocnici zřizuje a kdo je její 
správce. 
 
Tyto informace jsou dostupné na webových stránkách povinného subjektu, ve složce 
Nemocnice/Informace dle z. č. 106/1999 Sb., nebo v samotném úvodním textu uvedeném ve složce 
Nemocnice, viz odkazy:  
https://www.kntb.cz/informace-dle-zakona-c-106-1999-sb 
https://www.kntb.cz/nemocnice 
 
 
5) Na jaké úrovni se pohybuje odborná kvalifikace a které kliniky se zde nacházejí.  
 
Tyto informace jsou dostupné na stránkách jednotlivých oddělení (primariátů), které jsou součástí 
webových stránek povinného subjektu, viz odkaz:  
https://www.kntb.cz/oddeleni 
 
 
6) Kolik pacientů může být současně na jednom nemocničním pokoji. 
 
Dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách je poskytovatel jednodenní nebo lůžkové péče 
povinen  
a) zajistit hospitalizaci 
1. nezletilých pacientů odděleně od dospělých pacientů, alespoň v samostatných pokojích, a to do 
dne, kdy dovrší 15 let věku, 
2. žen odděleně od mužů v samostatných pokojích, 
a to s výjimkou poskytování akutní lůžkové péče intenzivní. 
Obecné závazná právní úprava ani žádný jiný předpis tedy již neupravují počet pacientů na pokoji. 
V tomto ohledu záleží jak na typu oddělení a zde poskytované péčí (akutní, rehabilitační, 
paliativní aj.), tak na momentální kapacitě a případných mimořádných okolnostech (tj. objektivních 
podmínkách).  
 
 
7) Pokud je pacient před plánovanou operací s diagnózou M161 Jiná primární koxartóza 
hospitalizován v nemocnici je vhodné očkování proti koronavirovému onemocnění Covid-19 před 
samotnou operací nebo až po operaci a je nutné během hospitalizace provádět a jak často testování 
proti Covid-19 jaký druh testování je vhodný. Pokud je pacient s diagnózou G10-G14 spinální atrofie 
(SMA), co je zkratka SMA v dospělém věku jaký je léčebný postup tohoto onemocnění. 
 
Dle § 2 odst. 4 zákona se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí 
rozhodnutí a vytváření nových informací. Dle výše uvedeného dotazu pod bodem 7) žadatel formuluje 
nikoliv žádost o existující informaci, ale naopak žádost o odborné medicínské stanovisko, resp. postup 
poskytování zdravotních služeb. Zákon je však zaměřen na poskytování informací, které vznikají 

https://www.kntb.cz/lspp
https://www.kntb.cz/oddeleni-urgentniho-prijmu
https://www.kntb.cz/pacienti
https://www.kntb.cz/informace-dle-zakona-c-106-1999-sb
https://www.kntb.cz/nemocnice
https://www.kntb.cz/oddeleni
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z činnosti povinného subjektu (srov. § 2 odst. 1), a na jeho základě se proto nesdělují teoretické 
poznatky, které jsou součástí učebnic či jiných odborných materiálů.  
 
Výše uvedené dotazy pod bodem 7) by měly být pacientem konzultovány s jeho ošetřujícím lékařem, 
který rovněž při sdělování svých závěrů přihlédne ke konkrétním okolnostem onemocnění. Právní 
nárok na poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. nelze zaměňovat s odbornou debatou 
ani s jedinečným rozhovorem mezi lékařem a pacientem, resp. s institutem informovaného souhlasu 
s poskytnutím zdravotní péče. 
 
K závěru o neposkytování teoretických stanovisek dle zákona viz i související judikatura, 
zejm. usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 8. 2005, č. j. 10 Ca 174/2005, usnesení 
Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. 8. 2006, č. j. 22 Ca 97/2006 či rozsudek Nejvyššího správního 
soudu ze dne ze dne 17. 6. 2010, č. j. 1 As 28/2010, vše citováno z Furek, Adam a Rothanzl, Lukáš. 
Zákon o svobodném přístupu k informacím a předpisy související. Komentář. 2. vydání, Praha: Linde, 
2012. ISBN 978-80-7201-868-0).  
 
Na základě uvedených důvodů tak povinný subjekt poskytnutí informací výše pod bodem 7) ve smyslu 
§ 15 zákona odmítá.  
 
 

Poučení o odvolání: 
Proti rozhodnutí povinného subjektu o částečném odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to 
(ve smyslu § 16b odst. 1 ve spojení s § 20 odst. 5 zákona) k Úřadu pro ochranu osobních údajů. 
Odvolání se podává prostřednictvím povinného subjektu.  
 
 
 
 
 
doc. MUDr. Michal Filip, Ph. D.    Ing. Martin Déva 
předseda představenstva    člen představenstva 
 
 
 
 


