
 

Vážená paní 

…………………….. 

…………………… 

…………………….. 

 

Odesláno e-mailem na e-mailovou adresu ...................@gmail.com 
 
 

Váš dopis značky/ze dne:  Naše značka:  Vyřizuje/tel/e-mail:  V Praze dne: 

---/ 13. 12. 2021   PO/0765/21  Mgr. Kristýna Kyslíková  20. 12. 2021

        +420 266 084 125 

        kristyna.kyslikova@bulovka.cz 

 

 

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

  

  

 

Vážená paní ………, 

 

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

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“), obdržela dne 13. 12. 2021 Vaši písemnou žádost, kterou podle 

zákona žádáte o zaslání informací týkajících se provozu ve FNB, zejm. pak možnosti zákonného 

zástupce dítěte být přítomen u dítěte v souvislosti s jemu poskytovanými zdravotními službami 

(dále jen „Žádost“). 

 

Na Vaše dotazy odpovídáme následovně: 

 

„1. Umožňujete nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce u lůžka dítěte, i když není 

v nemocnici ubytován?“ 

 

Ano, umožňujeme. FNB se řídí mj. ustanovením §28 písm. e), bod 1. zákona č. 372/2011 Sb., o 

zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. V době 

závažných epidemiologických situací (epidemie chřipky, COVID-19) však FNB musí dodržovat 

zpřísněná hygienicko-epidemiologická pravidla určovaná Krajskými hygienickými stanicemi, 

Ministerstvem zdravotnictví nebo vládou. Do uvedeného práva nezletilého pak může být v co 

možná nejmenší míře zasaženo, resp. mohou být např. stanoveny specifické podmínky pro 

návštěvy ve FNB (prokázání očkování / negativního výsledku testu na přítomnost koronaviru 

SARS-CoV-19).  

 

„2. Jak řešíte situaci nepřetržité přítomnosti na běžném oddělení (např. možnost ubytování na 

pokoji společně s dítětem, možnost být pouze u lůžka, možnost být ubytován ve speciálních 

pokojích pro průvodce apod.)?“ 

 



 

Pokud to situace dovoluje, vždy preferujeme pobyt dítěte s rodičem. Pobyt rodiče s dítětem do 

6 let věku je obvyklý. Pobyt rodiče a dítěte staršího šesti let je možný v případě dostatečné 

kapacity lůžek na oddělení a také pokud nebudou dotčena práva dalších pacientů. Speciální 

pokoje pro průvodce ve FNB nejsou.  

 

„3. Jak řešíte tuto situaci na specializovaných pracovištích (dětská JIP, ARO apod.)?“ 

 

Nepřetržitá přítomnost zákonného zástupce na lůžkách JIP a ARO je umožněna vždy na základě 

domluvy s ošetřujícím lékařem za předpokladu, že nebudou dotčena práva dalších pacientů a s 

ohledem na zdravotní stav dítěte. Lékař musí zohlednit aktuální hygienicko-epidemiologický 

režim a prostorové dispozice u lůžka pacienta.  

 

Vždy je možná návštěva zákonného zástupce a po domluvě i mimo určené návštěvní hodiny. 

Rodiče jsou pravidelně informováni o zdravotním stavu svého dítěte. 

 

„4. Umožňujete přítomnost zákonného zástupce na operačním sále?“   

 

Přítomnost zákonného zástupce na operačním sále neumožňujeme. Operační sály jsou prostory 

se zvláštním hygienicko-protiepidemickým režimem, tedy nejvyššími nároky na čistotu prostředí. 

Provádí se zde odborné výkony vyžadující mimořádné soustředění personálu, a to s cílem zajistit 

maximální bezpečnost pacienta. 

 

„5. Umožňujete nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce při veškerých ambulantních 

vyšetřeních dítěte?“ 

 

Ano. Zákonný zástupce může být přítomen u všech ambulantních vyšetření dítěte. Výjimkou jsou 

pouze případy, kdy by přítomnost u vyšetření mohla ohrozit zákonného zástupce na zdraví 

(např. pokud má kardiostimulátor a měl by být přítomen u vyšetření magnetickou rezonancí). 

 

„6. Existují pro nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce nějaká omezení (např. není umožněna 

přítomnost v noci, přítomnost není umožněna v případě infekčního onemocnění, nemožnost být s 

dítětem na operačním sále apod.)? Pokud nějaká omezení existují, tak jaká a jak je odůvodňujete?“ 

 

Jiná, než výše uvedená omezení v přítomnosti zákonného zástupce ve FNB neaplikujeme. Jsme si 

plně vědomi toho, že dětský pacient má ze zákona nárok na nepřetržitou přítomnost svého 

zákonného zástupce, případně opatrovníka. Nicméně ne vždy je to s ohledem na zdravotní stav 

pacienta, kapacitu oddělení, případně hygienicko-epidemiologický režim možné.  

 

 

K bodu č. 7 Žádosti přílohou zasíláme následující dokumenty: 

 

- Provozní řád FNB 

- Provozní řád Dermatovenerologické kliniky 

- Provozní řád – Oční oddělení 



 

- Provozní řád Ortopedické kliniky 

- Provozní řád Oddělení pediatrie 

- Hygienický řád Oddělení pediatrie 

- Domácí řád - pediatrie 

- Provozní řád Ústavu radiační onkologie 

- Provozní řád – Urologické oddělení 

- Provozní řád – Oddělení dětské chirurgie a traumatologie 

- Hygienický řád – Dětská chirurgie a traumatologie 

- Domácí řád – Dětská chirurgie 

- Provozní řád Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí 

- Provozní řád Interního oddělení 

- Provozní řád Neonatologického oddělení 

- Provozní řád – Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 

- Provozní řád – Radiodiagnostická klinika 

 

 

 

S pozdravem 

 

 

                  elektronicky podepsáno 

 

Mgr. Kristýna Kyslíková 

právní oddělení 

Fakultní nemocnice Bulovka 


