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Fakultní nemocnice Hradec 

Králové 

Sokolská 581,  

500 05 Hradec Králové  

- Nový Hradec Králové 

 

Dne 12. 3. 2023 v Brně 

 

Věc: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

 

Vážení,  

 

obracím se na Vás se žádostí o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím. V souladu s § 2 odst. 1 uvedeného zákona (a judikaturou správních soudů, např. 

rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 27. 9. 2011, č.j. 10 Ca 402/2009-38, publikovaným pod č. 

2707/2012 Sb. Nejvyššího správního soudu) je Vaše instituce povinným subjektem.  

Dovoluji si Vás požádat o sdělení následujících informací: 

 

1. Obrátili se na Vaši instituci za roky 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 Vaši pacienti či bývalí 

pacienti (nebo jejich pozůstalí) s tím, že jim byla postupem non lege artis (či jiným porušením 

povinnosti) Vašeho zdravotnického personálu způsobena újma na zdraví, nebo z důvodu 

takového postupu Vaši pacienti zemřeli? Pokud ano, kolik pacientů či jejich pozůstalých se na 

Vás takto obrátilo za příslušné výše uvedené roky?  

 

2. V kolika případech za roky 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 Vaše instituce vyplatila 

zadostiučinění za újmu na zdraví pacientovi, kterému byla způsobena újma na zdraví 

postupem non lege artis (či jiným porušením povinnosti) Vašeho zdravotnického personálu?  

 

3. Obrátili se na Vaši instituci za roky 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 Vaši pacienti či bývalí 

pacienti (nebo jejich pozůstalí) s tím, že jim byla postupem non lege artis (či jiným porušením 

povinnosti) Vašeho zdravotnického personálu způsobena ztráta šance na uzdravení nebo 

ztráta šance na přežití? Pokud ano, kolik pacientů či jejich pozůstalých se na Vás takto 

obrátilo za příslušné výše uvedené roky?  

 

4. V kolika soudních řízeních, jejichž předmětem je  

- nárok na odčinění (popř. „náhradu“) nemajetkové újmy (na zdraví);  

- nárok na odčinění (popř. „náhradu“) za ztrátu šance na uzdravení (na zlepšení 

zdravotního stavu);  

- nárok na odčinění (popř. „náhradu“) za ztrátu šance na přežití; 

- nárok na odčinění nemajetkové újmy (duševních útrap) osobám blízkým pacientovi Vaší 

instituce; 

 

vystupuje Vaše instituce jako žalovaná ke dni obdržení této žádosti? Jedná se o soudní řízení, 

která dosud nejsou pravomocně skončena, bez ohledu na to, zda o nich rozhoduje soud 
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prvního stupně či odvolací soud. Prosím o uvedení počtu řízení u každého z nároků zvlášť. 

V případě, že nárok odpovídá z hlediska hmotného práva výše uvedeným nárokům, žalobní 

návrh však obsahuje jinou formulaci, prosím o zahrnutí těchto řízení k nároku odpovídajícímu 

po hmotněprávněprávní stránce.    

 

Uvedené informace žádám za účelem disertačního výzkumu. V případě, že byste měli jakékoli otázky 

k upřesnění žádosti, prosím kontaktujte mě na níže uvedených kontaktních adresách. 

 

Děkuji, s pozdravem,  
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Filipová Šárka

Od: Filipová Šárka
Odesláno: pondělí 27. března 2023 13:53
Komu: '
Předmět: odpověď na žádost o informace

Vážená paní doktorko, 
 
zasílám odpověď na Vaši žádost: 
 
1.  37 
2.   5 
3.  0 
4.  pouze odrážka první 10, ostatní  0 
 
Pěkný den. 
 
Mgr. Šárka Filipová, Ph.D., MBA 
vedoucí Právního odboru 
Fakultní nemocnice Hradec Králové 
Sokolská 581 
500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové tel. 495 832 174 
 




