
-----Original Message----- 
From:  
Sent: Tuesday, February 21, 2023 6:22 PM 
To: podatelna@uvn.cz; info@kkn.cz; podatelna@fnmotol.cz; podatelna@nemcb.cz; info@fnusa.cz; 
hospital@homolka.cz; nemlib@nemlib.cz; info@fnol.cz; sekretariat@nemcl.cz; mnof@mnof.cz; 
info@fnkv.cz; info@nempk.cz; info@nemzn.cz; info@nemocnicekolin.cz; fno@fno.cz; 
fnplzen@fnplzen.cz; info@bulovka.cz; vfn@vfn.cz 
Subject: Žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb. v platném znění 
 
Vážení, 
 
zasílám Vám žádost o výpis dat za účelem vědeckého zkoumání. 
 
Já                  narozen             bytem                                             Vás žádám o poskytnutí informací dle 
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. 
 
1) Celkový počet pracovníků pracujících ve stravovacím odboru ve Vašem zařízení. 
2) Maximální dosažené vzdělání těchto pracovníků v absolutním četnosti:  
základní vzdělání, střední vzdělání, střední vzdělání s maturitou, vysokoškolské vzdělání bakalářské, 
vysokoškolské vzdělání magisterské, vysokoškolské vzdělání doktorské, ostatní. 
 
Laskavě Vás žádám, abyste mi poskytnuté informace zaslali na emailovou adresu                               , 
případně do DS:                 . 
V případě dotazů mě, prosím, neváhejte kontaktovat na čísle:               . 
 
 
Děkuji Vám za vstřícné jednání a jsem s pozdravem 
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Váš dopis zn.:   

Ze dne:   21. 2. 2023 

Číslo jednací NPK/011210/2023/PCE_PTUS1_001 

Vyřizuje: Mgr.   

Tel.: +420   

E-mail:                       @nempk.cz 

Datum: 8. 3. 2023 

 

Vážený pane           , 
 

dne 21. 2. 2023 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu poskytnutí 
souhrnných údajů o počtech pracovníků ve stravovacím provozu Nemocnice Pardubického kraje, a.s., 
a o jejich vzdělání. 

 
Na základě uvedené žádosti Vám formou přílohy zasíláme požadované informace o 

pracovnících stravovacího provozu Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 
 
S pozdravem 

 
 
 
 

 
 
Nemocnice Pardubického kraje, a. s. 

 
 

Vážený pan 
 
 
  
 
E-mail:  
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Příloha 1. 
 
  
 

Stravovací provoz Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 
celkový počet pracovníků a jejich vzdělání 

(stav k 28. 2. 2023) 

Vzdělání Pracovní smlouva DPP a DPČ Celkový počet 

základní 17 22 39 

vyučen 71 7 78 

SŠ s maturitou 29 3 32 

Celkový počet 117 32 149 

 
Pozn. 
Společnost Nemocnice Pardubického kraje, a.s. tvoří Pardubická nemocnice, Chrudimská nemocnice, 
Orlickoústecká nemocnice, Litomyšlská nemocnice a Svitavská nemocnice. 
 


