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Věc:  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 1. 2. 

2021 Vaši e-mailovou zprávu, kterou podle zákona žádáte o poskytnutí informací o přijatých opatřeních 

na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a Fakultní nemocnice Bulovka, a to v období od 10. 3. 2020 

do 1. 2. 2021 (dále jen „Žádost“). 

 

Požadované informace Vám tímto poskytujeme ve formě strojově čitelné tabulky, která tvoří přílohu 

tohoto přípisu. V tabulce bylo dle Vašeho požadavku zaznamenáno, zda předmětný zákaz byl v daném 

časovém období přijat, a to alespoň na jeden den v rámci dílčího časového období. Z tohoto důvodu 

nelze vyloučit, změnu přijatých opatření, jak jsou zaznamenána v tabulce, v průběhu uvedených časových 

období.  

 

Doplňujeme, že režim Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a Fakultní nemocnice Bulovka (dále jen 

„GPK“) se řídí mj. mnoha vnitřními předpisy, jejichž platnost bylo, kromě uvedených mimořádných 

opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a krizových opatření vlády ČR, nutno respektovat. 

 

Všechna opatření, která byla přijata na GPK v průběhu posuzovaného období (od 10. 3. 2020 do 1. 2. 

2021) vycházela samozřejmě primárně z aktuálně platné a účinné legislativy (např. zákon č. 372/2011 Sb., 

o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, 

krizová opatření vlády ČR), z vnitřních předpisů FNB (zejm. provozní a hygienické řády), z hygienických 

opatření a doporučení zamezujících dalšímu šíření onemocnění covid-19. Přičemž cílem všech uvedených 

opatřeních bylo zejm. zamezení šíření onemocnění covid-19 mezi pacienty FNB navzájem, mezi 

návštěvami/doprovody pacientů a ostatními pacienty a v neposlední řadě mezi návštěvami/doprovody 

pacientů a zaměstnanci FNB. Opatření na GPK byla ovšem vždy při jejich přijímání pečlivě poměřována 

s právy pacientů tak, aby tato mohla být zachována v co možná nejširším rozsahu. 

 

S pozdravem 
          elektronicky podepsáno 
           

Mgr. Kristýna Kyslíková 

právní oddělení 

Fakultní nemocnice Bulovka 

Přílohy: - Tabulka přijatých opatření 



NÁZEV ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ:

zákaz přítomnosti 

otce u předporodních 

vyšetření dítěte 

(screening ad.)

zákaz přítomnosti osoby 

blízké rodičce (odlišné od 

otce dítěte) u 

předporodních vyšetření 

dítěte (screening ad.)

zákaz 

přítomnosti 

otce u 

porodu

zákaz přítomnosti 

osoby blízké 

rodičce (odlišné od 

otce dítěte) u 

porodu

zákaz návštěv 

rodičky otcem 

dítěte na odd. 

šestinedělí

zákaz návštěv rodičky 

osobou blízkou rodičce 

(odlišné od otce dítěte) 

na odd. šestinedělí

zákaz návštěv 

novorozeného dítěte 

otcem v době 

hospitalisace rodičky 

v době poporodní

zákaz návštěv rodičky za účelem 

nakojení dříve narozeného dítěte 

rodičky (odlišného od novorozeného 

dítěte, s kterým je rodička 

hospitalisována)

zákaz přítomnosti rodičů u 

vyšetření novorozeného dítěte v 

období poporodní hospitalisace 

rodičky

návštěvní doba odd. 

šestinedělí (vyjma 

lůžek 

nadstandardních)

do 10. 3. 2020 ne ne ne ne ne ne ne ne ne 13-18

10. 3. 2020 - 17. 3. 2020 (účinnost mimořádného 

opatření MZDR 10519/2020-1/MIN/KAN)
ne ne ne ano ano ano ne ano ne

18. 3. 2020 - 27. 3. 2020 (účinnost mimořádného 

opatření MZDR 12344/2020-1/MIN/KAN)
ano ano ano ano ano ano ne ano ne

28. 3. 2020 - 15. 4. 2020 (účinnost mimořádného 

opatření MZDR 13620/2020-1/MIN/KAN)
ano ano ne ne ano ano ne ano ne

16. 4. 2020 - 24. 5. 2020 (účinnost mimořádného 

opatření MZDR 16214/2020-1/MIN/KAN)
ne ne ne ne ano ano ne ano ne

25. 5. 2020 - 10. 1. 2021 ne ne ne ne ne ne ne ne ne 13-18

11. 1. 2021 - 22. 1. 2021 (účinnost krizového 

opatření vlády č. 14)
ano ano ne ne ano ano ne ano ne

23. 1. 2021 - 29. 1. 2021 (účinnost krizového 

opatření vlády č. 56)
ano ano ne ne ne ne ne ne ne 13-18

30. 1. 2021 - 14. 2. 2021 (účinnost krizového 

opatření vlády č. 80)
ano ano ne ne ano ano ne ano ne

Pozn. č. 2: 

Za zavedená opatření se 

považují nejen opatření 

nařízená, ale i ta, která byla 

de facto zavedená. 
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PŘIJATÁ OPATŘENÍ

GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ KLINIKA 1. LF UK A FAKULTNÍ NEMOCNICE BULOVKA

Pozn.: 

Vyplňte, prosím, pouze "ANO" či "NE" dle toho, zdali předmětné opatření 

bylo v daném časovém období alespoň na 1 den přijato; s výjimkou sloupce 

"L" ptajícího se na délku návštěvní doby, kde, prosím, uveďte nejkratší 

stanovenou délku návštěvní doby v daném časovém období.


