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Lipertová Šárka

Od: Lipertová Šárka
Odesláno: 15. prosince 2016 10:29
Komu: ' @seznam.cz'
Předmět: RE: Zdvořilá žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím
Přílohy: 6.pdf; 5.pdf; 4.pdf; 3.pdf; SM_72.pdf; 2.pdf

Důležitost: Vysoká

Vážená paní, 
 
k bodu 1), 2), 5) a 6) Vaší žádosti si dovoluji sdělit, že Fakultní  nemocnice Hrradec Králové nevede 
evidence o Vámi požadovaných datech. 
V loňském roce bylo hospitalizováno 41 244 zletilých pacientů. Pakliže byste trvala na poskytnutí 
informací, bude nutné fyzicky nahlédnout do každé konkrétní zdravotnické dokumentace. Bude se tak 
jednat o  mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, proto Vás žádáme o úhradu nákladů spojených 
s vyhledáním informací a to v souladu s § 17 informačního zákona, což odůvodňujeme následovně: 

 
Fakultní nemocnice Hradec Králové hospitalizovala v roce 2015 celkem 41 244 zletilách pacientů. Fyzické 
nahlédnutí do jedné zdravotnické dokumentace a vyhledání informací bude trvat průměrně 15 minut, což je 
celkem 10311 hodin. Úhrada za poskytnutí informací dle informačního zákona je stanovena sazebníkem 
úhrad, který je zveřejněn na https://www.fnhk.cz/pacient-a-jeho-blizci/poskytovani-informaci-a-
informovane-souhlasy/dle-zakona-o-svobodnem-pristupu-k-informacim, z něhož vyplývá, že náklady na 
hodinu práce vykonávanou pracovníkem THP jsou stanoveny ve výši 400 Kč. Celkově je tedy požadována 
úhrada ve výši 4.124.400 Kč + DPH. 
 
S ohledem na výši požadované úhrady, žádáme o sdělení, zda opravdu trváte na rozsahu původně podané 
žádosti, či zda svou žádost upřesňujete. 
 
Poučení: 
Proti požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informace je možné podat písemně nebo ústně stížnost do 30 
dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Ministerstvu zdravotnictví prostřednictvím Fakultní nemocnice 
Hradec Králové. 
 

K bodu 3) uvádíme, že nejčastějšími způsoby komunikace jsou prostřednictvím běžného personálu, který se 
řídí příslušnými vnitřními předpisy. Stanovení způsobu komunikace a přístupu k pacientům se zdravotním 
postižením a cizincům je ve FN HK nastaven a tato pravidla jsou uvedena v  předpisu SM_72 Zásady 
komunikace a přístupu k pacientům se zdravotním postižením a k cizincům (směrnici včetně příloh zasíláme 
v příloze). Pro zaměstnance FN HK jsou na intranetu vyvěšeny další informace o komunikaci se zdravotně 
postiženými a cizinci, včetně kontaktů na tlumočníky. 
K bodu 4) uvádíme, že ve Fakultní nemocnici Hradec Králové pracují speciálně vyškolené osoby, zejména 
psychologové, logopedi a fyzioterapeuti. 
K bodu 5) mimo Vaši žádost uvádím, že souhlas je udělován na základě speciálního ustanovení § 34 odst. 7 
zákona č. 372/2011 Sb. 

Pěkný den. 
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Mgr. Šárka Lipertová, Ph.D. 
vedoucí právního odboru 
Fakultní nemocnice Hradec Králové 
tel. 495 832 174 
 
From:  
Sent: Wednesday, November 30, 2016 3:23 PM 
To: Lipertová Šárka 
Subject: Fwd: Zdvořilá žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím 
 
Začátek přeposílané zprávy: 

Vážení, 
 
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím bych Vás ráda požádala o 
poskytnutí následujících informací.  
 
1) Kolik bylo v roce 2015 ve Vašem zdravotnickém zařízení hospitalizováno osob se zdravotním 
postižením nebo s těžkými komunikačními problémy? 
2) Kolik z těchto osob využilo svého práva dle ust. § 30 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotnických 
službách a o podmínkách jejich poskytování? 
3) Jakým způsobem se uskutečnila komunikace? Příp. mi prosím alespoň sdělte nejčastější 
způsoby komunikace s těmito osobami, které jsou uskutečňovány ve Vašem zdravotnickém 
zařízení. 
4) Pracují ve Vašem zdravotnickém zařízení osoby se speciálním vzdělání či školením právě pro 
komunikaci s osobami se zdravotním postižením či osobami s těžkými komunikačními 
problémy? 
5) Kolikrát v roce 2015 byl za osoby se zdravotním postižením či s těžkými komunikačními 
problémy u Vás hospitalizovaných udělen souhlas dle ust. § 98 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník? 
6) V případě, že byl udělen souhlas dle ust § 98 občanského zákoníku, kým bylo rozhodnuto, že 
pacient se zdravotním postižením či s těžkými komunikačními problémy není způsobilý udělit 
souhlas sám? 
 
Prosím, mé dotazy směřují na osoby s plnou zletilostí. 
 
Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. též zdvořile žádám o potvrzení předpokládané výše 
úhrady nákladů, budou-li účtovány. Informace žádám poskytnout v elektronické podobě na 
email: @seznam.cz. Za jejich poskytnutí předem děkuji. 
 
--  
S pozdravem 

 




