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Věc:  I.      Poskytnutí informací na základě žádosti dle zák. č. 106/1999 Sb. 

  II. Žádost o úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací 

 

Vážená paní __________, 

 

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 3. 2. 2021 Vaši písemnou listinnou žádost, kterou podle zákona žádáte o 

zaslání údajů o počtu hospitalizací u dětí ve vybraných měsících a letech, informace o 

přítomnosti obou zákonných zástupců u hospitalizovaných nezletilých pacientů a dále informace 

z vnitřních řádů FNB obsahujících podmínky a možnosti přítomnosti, např. zákonného zástupce, 

při hospitalizaci s nezletilým pacientem (dále jen „Žádost“). 

 

I.  Na Vaše dotazy odpovídáme následovně: 

„1. Kolik dětí do 5 let včetně bylo ve Vaší nemocnici hospitalizováno na den a více v měsíci říjnu 

roku 2019?“ 

Počet nezletilých pacientů mladších 6 let, hospitalizovaných na den a více, u kterých byl vykázán 

v interním systému FNB kód doprovodu, činil v říjnu 2019 - 234 nezletilých pacientů.  

 

„2. Kolik dětí do 5 let včetně bylo ve Vaší nemocnici hospitalizováno na lůžkovém oddělení na den 

a více v měsíci říjnu roku 2020?“ 

Počet nezletilých pacientů mladších 6 let, hospitalizovaných na den a více, u kterých byl vykázán 

v interním systému FNB kód doprovodu, činil v říjnu 2020 – 125 nezletilých pacientů.  

 

„5. V jakých případech není možné, aby ve Vaší nemocnici byl s nezletilým pacientem neustále 

přítomen zákonný zástupce, příp. osoba zákonným zástupcem pověřená? (zde se neptám na 

hospitalizaci doprovázejícího rodiče, ale na prostou přítomnost i když není hospitalizován 

z kapacitních důvodů pro plnou obsazenost a nemá tedy lůžko, ani jídlo, ani zázemí)“ 

Za případy omezení nepřetržité přítomnosti návštěv zákonného zástupce, příp. osoby zákonným 

zástupcem pověřené považujeme zejména hygienické důvody (např. v době chřipek), vážné 



 

provozní důvody, např. z důvodu možného narušení léčebného režimu ostatních pacientů, kdy 

jsou nezletilí pacienti umístěni společně ve vícelůžkovém pokoji. Rovněž v případech kdy 

zákonný zástupce, případně osoba zákonným zástupcem pověřena nerespektuje potřeby 

léčebného procesu nezletilého pacienta, případně ostatních nezletilých pacientů, může dojít 

k omezení přítomnosti. 

 

„6. V jakých případech není možné, aby ve Vaší nemocnici byl s nezletilým pacientem 

hospitalizován i zákonný zástupce, příp. osoba ním pověřená?“ 

Za tyto případy považujeme zejména kapacitní důvody (neexistence volného lůžka) a dále 

případy, kdy hospitalizovaný zákonný zástupce, příp. osoba ním pověřena nerespektuje potřeby 

léčebného procesu nezletilého pacienta, příp. ostatních nezletilých pacientů, může být ze strany 

ošetřujícího lékaře rozhodnuto o změně charakteru pobytu doprovodu hospitalizovaného 

nezletilého pacienta. 

 

„7. Jakým způsobem máte ukotveno ve vnitřním řádu, jak jednat, když zákonný zástupce nechce 

opustit své dítě od lůžka a chce být nepřetržitě, chová se tiše a slušně? Voláte ochranku, policii, 

nebo jiným způsobem?“ 

Provozní řád FNB výslovně neupravuje způsob jednání a postupy dalších kroků personálu FNB 

v případě, když zákonný zástupce nechce opustit své dítě od lůžka a chce být nepřetržitě 

přítomen, přičemž se chová tiše a slušně. V případech kdy se nechová tiše a slušně, je podle 

okolností každého jednotlivého případu nejprve požádán službu konajícím/ošetřujícím lékařem 

o dodržování klidu a dalších podmínek stanovených ve vnitřním řádu pracoviště. Pokud zákonný 

zástupce na tuto žádost lékaře nereaguje je volána ochranka a/nebo policie ČR. 

 

„8. Obsahuje Váš vnitřní řád možnost a podmínky pro nepřetržitou přítomnost vždy jednoho 

zákonného zástupce u dítěte na oddělení JIP? Pokud ano, jaké? Pokud v nich jsou rozdíly dle 

oddělení, jaké?“ 

Ano. Je-li to s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu nezletilého pacienta možné (vždy je 

posuzována závažnost stavu pacienta) a umožňují-li to momentální provozní okolnosti oddělení 

JIP, je přítomnost umožněna. 

 

„9. Obsahuje Váš vnitřní řád možnost a podmínky pro přítomnost vždy jednoho zákonného 

zástupce jako doprovodu na vyšetření MRI dítěte? Pokud ano, jaké?“ 

Ne. 

 

 

II.  Poskytnutí informací k Vašim níže uvedeným dotazům není možné bez mimořádně 

rozsáhlého vyhledání informací: 

 

„3. Kolik z hospitalizovaných dětí do 5 let včetně bylo v říjnu 2019 hospitalizovaných bez obou 

zákonných zástupců ve Vaší nemocnici?“ 

 

„4. Kolik z hospitalizovaných dětí do 5 let včetně bylo v říjnu 2020 hospitalizovaných bez obou 

zákonných zástupců ve Vaší nemocnici?“ 



 

 

Informace k výše uvedeným dotazům č. 3. a 4. je FNB schopna shromáždit až na základě ručního 

prohlédnutí 359 originálů zdravotnické dokumentace nezletilých hospitalizovaných pacientů, 

kde uvedený počet zdravotnických dokumentací představuje součet nezletilých 

hospitalizovaných pacientů z měsíců uvedených v odpovědích na 1. a 2. dotaz Žádosti. Jiným 

způsobem totiž FNB nemůže dohledat informace o tom, zda a vůbec byl při hospitalizaci 

nezletilého pacienta přítomen jeho zákonný zástupce. Z uvedeného důvodu Vás tímto dle 

ustanovení § 17 zákona žádáme o úhradu ceny za rozsáhlé vyhledání Vámi požadovaných 

informací ve výši 15 000,- Kč, jejíž rozpad uvádíme v tabulce níže. Úhradu proveďte 

bankovním převodem na číslo bankovního účtu FNB 16231081/0710, jako variabilní symbol 

uveďte 1061999 a do poznámky pro příjemce uveďte své jméno a příjmení. Dovolujeme si též 

požádat o zaslání informace o provedené platbě na e-mailovou adresu pravni@bulovka.cz. 

 

počet hodin potřebných 

k vyhledání informací 

hodinová sazba zaměstnance celkem 

60 (á 10 min. jedna 

zdravotnická dokumentace) 

250,- Kč 15 000,- Kč 

 

Sazba úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací byla stanovena formou hodinové 

sazby odvozené z nákladů na plat zaměstnance FNB, který je oprávněn nahlížet do archivu FNB 

a z něho shromáždit požadované informace. Hodinová sazba byla odvozena od celkových 

platových nákladů FNB, jimiž je jak částka vyplácená zaměstnanci, tak částky, které za 

zaměstnance odvádí FNB v souvislosti s jeho pracovní činností. 

 

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že poskytnutí požadovaných informací, tedy odpovědi na 

Vaše dotazy uvedené v bodě II., je podmíněno zaplacením požadované úhrady, přičemž pokud 

do 60 dnů ode dne doručení tohoto dopisu požadovanou úhradu nezaplatíte, FNB v této části 

Vaši Žádost odloží. 

 

Poučení: Proti požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informace lze podat stížnost dle 

ustanovení § 16a odst. 1 písm. d) zákona, a to do 30 dnů. Stížnost se podává k FNB. FNB předloží 

stížnost do 7 dnů Ministerstvu zdravotnictví, pokud v této lhůtě stížnosti sama FNB zcela 

nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 

Ministerstvo zdravotnictví o stížnosti do rozhodne do 15 dnů. 

 

Děkujeme za pochopení. 

 

S pozdravem 
 

          _____________________ 
 

JUDr. Jozef Tutka 

vedoucí právního oddělení 

Fakultní nemocnice Bulovka 

mailto:pravni@bulovka.cz

