
 

Vážený pan 

_____________ 

________________ 

___________________________ 

 

Odesláno na e-mailovou adresu ______________________________ 

 
 

Váš dopis značky/ze dne: Naše značka:  Vyřizuje/linka   V Praze dne: 

---/22. 1. 2021   PO/0140/21    JUDr. Jozef Tutka/2966 15. 2. 2021 

---/29. 1. 2021      

 
 

Věc:  _____________________________________________________________________________________ 

  II.      Poskytnutí informací na základě žádosti dle zák. č. 106/1999 Sb. 

  ______________________________________________________________________________ 

 

Vážený pane ________, 

 

Fakultní nemocnice Bulovka (dále jen „FNB“), jakožto povinný subjekt podle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“), obdržela dne 22. 1. 2021 Vaši e-mailovou zprávu, kterou podle zákona žádáte o 

zaslání údajů k počtu očkování proti covid-19 ve FNB ke dni 22. 1. 2021 (dále jen „Žádost“). 

 

Po pečlivém prostudování Žádosti FNB došla k závěru, že z Žádosti není zřejmé, jaké informace 

jsou požadovány, i že jsou Vaše požadavky na poskytnutí informací formulovány příliš obecně, a 

proto Vás v souladu s § 14 odst. 5 písm. b) zákona vyzvala k upřesnění Vaší Žádosti (dále jen 

„Výzva k upřesnění Žádosti“), přičemž jsme podrobně popsali, v jakých bodech je Žádost 

nezbytné upřesnit, aby FNB měla možnost na položené dotazy řádně reagovat. Výzva 

k upřesnění Žádosti Vám byla zaslána prostřednictvím e-mailu dne 29. 1. 2021. 

 

Upřesnění Žádosti FNB obdržela dne 29. 1. 2021 (dále jen „Upřesnění Žádosti“), avšak 

k upřesnění došlo pouze částečně a některé body tak zůstaly dále nevyjasněné, a proto FNB 

v této části nezbývá než Žádost odmítnout, jak je uvedeno pod bodem I. níže. 

 

______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 



 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

________________________ 

 

II.  Na Vaše další dotazy odpovídáme následovně: 

„Můžete mi říct, kolik vakcíny jste podali?“ 

K Vašemu dotazu ve znění Upřesnění ze dne 29. 1. 2021 sdělujeme, že FNB aplikovala 7157 

očkovacích dávek vakcíny proti covid-19. 

 

„V kolika případech z tohoto šlo o seniory nad 80 let?“ 

2526 

 

„V kolika případech z tohoto šlo o pacienty hospitalozvaný ve vaší nemocnice?“ 

K Vašemu dotazu uvádíme, že během hospitalizace byly pacientům FNB podány 3 dávky 

vakcíny. Dovolujeme si Vás však upozornit, že uvedený počet aplikovaných vakcín nemusí být 

konečný, neboť při získávání dat systém FNB zohledňuje pouze ukončené a nikoli případné stále 

ještě probíhající hospitalizace pacientů. 

 

„Kolik lidí z tohoto počtu bylo do 30 let?“ 

564 

 

„Kolik lidí z tohoto počtu bylo mezi 30 až 50 let?“ 

1740 

 

„Kolik lidí z tohoto počtu bylo mezi 50 až 80 let?“ 

2327 

 

„Kolik lidí z tohoto počtu bylo nad 80 let?“ 

2526 

 

______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________



 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

__________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

 

 

Děkujeme za pochopení. 

 

S pozdravem 
 
 
 

            digitálně podepsáno 

 
 

JUDr. Jozef Tutka 

vedoucí právního oddělení 

Fakultní nemocnice Bulovka 

 


