
Fakultní nemocnice Hradec Králové 
Sokolská 581,  

500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové 
ID DS: v7zqi84   

V Tanvaldě 02. března 2023 

Žádost o poskytnutí informací 

Vážení, 

dle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o svobodném přístupu k informacím“), Vás žádám                     
o zpřístupnění následujících informací:  

1. jakými disponujete souhrnnými údaji o počtech případů použití omezovacích prostředků          
za kalendářní rok 2022, a to pro každý omezovací prostředek zvlášť, v rámci centrální 
evidence použití omezovacích prostředků vedené dle ustanovení § 39 odst. 4 zákona                  
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních 
službách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zdravotních službách“),  

2. jakými disponujete souhrnnými údaji o počtech hospitalizací za kalendářní rok 2022. 

K výše uvedenému si dovoluji podotknout, že zmíněné ustanovení, z něhož plyne povinnost vést 
centrální evidenci použití omezovacích prostředků, byla do zákona o zdravotních službách 
inkorporována novelou provedenou zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky 
návykových látek, a nabyla své účinnosti dne 31. května 2017. Od této doby je tedy poskytovatel 
zdravotních služeb povinen tuto centrální evidenci vést ve formě, která odpovídá dikci zákona. 

Dle ustanovení § 39 odst. 4 in fine zákona o zdravotních službách je poskytovatel zdravotních služeb 
povinen použití omezovacího prostředku zaznamenat do centrální evidence použití omezovacích 
prostředků nejpozději do 60 dnů ode dne jeho použití. Ze zmíněného se podává, že případné použití 
omezovacích prostředků dne 31. prosince 2022 mělo být do této centrální evidence zavedeno 
nejpozději 1. března 2023. 

Povinný subjekt je dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím 
povinnen posoudit žádost a nerozhodne-li podle § 15 stejného zákona, poskytnout informaci v souladu 
se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění nebo 
upřesnění. 

Děkuji Vám předem za poskytnuté informace. 



 

 

Vážený pan 

 

 

 
Vyřizuje / tel.: Mgr. Filipová, Ph.D., MBA / 495 832 174   V Hradci Králové 3. 3. 2023 

 

 

 

 

Vážený pane, 

 

k bodu 1. Vaší žádosti o informace si Vás v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 106/1999 Sb. dovoluji 

odkázat na zveřejněnou informaci: 

 

https://www.fnhk.cz/pacient-a-jeho-blizci/poskytovani-informaci-a-informovane-souhlasy/poskytnute-

informace/rok-2022 

 

a na 

 

https://www.fnhk.cz/pacient-a-jeho-blizci/poskytovani-informaci-a-informovane-souhlasy/poskytnute-

informace/rok-2023 

 
K bodu 2. žádosti Vám odpověď zašleme v zákonné lhůtě. 

 

 
 
 
 
 
__________________________________ 
     Mgr. Šárka Filipová, Ph.D., MBA 

vedoucí Právního odboru 

  



 

 

Vážený pan 

 

 

 
Vyřizuje / tel.: Mgr. Filipová, Ph.D., MBA / 495 832 174   V Hradci Králové 13. 3. 2023 

 

 

 

 

Vážený pane, 

 

k bodu 2. Vaší žádosti o informace sděluji, že počet hospitalizací ve Fakultní nemocnici Hradec Králové 

byl v roce 2022 celkem 38 556. 

 
 
 
 
 
__________________________________ 
     Mgr. Šárka Filipová, Ph.D., MBA 

vedoucí Právního odboru 




