
 

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2 
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz 

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle  
zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů 

 

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené 

Ministerstvu zdravotnictví dne 28. března 2022, které byla prodloužena lhůta pro 

odpověď přípisem ze dne 11. dubna 2022, evidované pod č. j.: xxx, prostřednictvím které 

jste vznesla následující dotazy:  

1- Kolik státních akciových společností, státních fondů, veřejných výzkumných institucí, 

organizací, státních podniků, organizačních složek státu či příspěvkových organizací 

apod. spadá pod Ministerstvo zdravotnictví?  

2- Které z výše uvedených organizací apod. disponují vlastními ubytovacími kapacitami? 

3- Kolik Ministerstvo zdravotnictví a jemu podřízené organizace apod. vlastní 

rekreačních či školicích středisek, ve kterých je možné se ubytovat?  

4- Kolik volných lůžek pro ubytování ukrajinských uprchlíků nabídlo Ministerstvo 

zdravotnictví?  

5- Kolik volných lůžek pro ubytování ukrajinských uprchlíků nabídly organizace apod. 

spadající pod Ministerstvo zdravotnictví?  

6- Jaké jsou důvody, proč Ministerstvo zdravotnictví či jeho výše zmíněné organizace 

apod. nemohly nabídnout více ubytovacích kapacit? (Např. objekt mimo civilizaci, špatný 

technický stav atd.) 

 

Vám sděluji následující: 

 

Ad 1  

https://www.mzcr.cz/organizace-v-prime-pusobnosti-ministerstva-

zdravotnictvi/ 

 

Ad 2) 

V souladu s usnesením vlády byla nahlášena kapacita za tyto organizace: 

Fakultní nemocnice Hradec Králové 

Státní léčebné lázně Janské Lázně 

Fakultní nemocnice Brno 

Psychiatrická nemocnice v Kroměříži 

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech 
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Fakultní nemocnice Plzeň 

Psychiatrická nemocnice Kosmonosy 

Nemocnice Na Homolce 

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických 

oborů 

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých 

Budějovicích 

Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví 

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé 

Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik 

Psychiatrická nemocnice Bohnice 

Fakultní nemocnice Ostrava 

Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod 

Rehabilitační ústav Kladruby 

Léčebné lázně Lázně Kynžvart 

 

Ad 3) 

Ministerstvu vnitra jsou denně sdělovány aktuální počty, ke dni 18.4.2022 jde o 28 

objektů. Z toho žádný není přímo Ministerstva zdravotnictví (dále jen „MZ“). MZ 

žádným objektem kromě své administrativní budovy nedisponuje. 

 

Ad 4) 

Žádné. Přímo MZ žádným objektem kromě své administrativní budovy nedisponuje. 

 

Ad 5) 

Nyní je jako volných nabízeno 203 lůžek a 11 bytových jednotek. Celková kapacita 

v objektech, které jsou součástí nabídky, je 1748 lůžek a 22 bytových jednotek. 
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Ad 6) 

Tam, kde existuje teoretická kapacita, ale objekt nebyl součástí nabídky, byl důvodem 

především technický stav. Nicméně organizace MZ nabízí Ministerstvu vnitra maximální 

možnou kapacitu.  

 

 
S pozdravem 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 

 


