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Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  

 

Dobrý den,  

 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, IČO: 00064165, se sídlem U Nemocnice 499/2, 128 08 

Praha 2 (dále jen „VFN“), obdržela dne 3.6.2015 Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„žádost“), ve které VFN žádáte o poskytnutí informace týkající se hospitalizace pacientů. 

 

Níže uvádíme k Vašim dotazům naše odpovědi: 

 

1) Jaký zákon nebo směrnice EU, úmluva o LP, ukládá hospitalizaci, komfort poskytované 

péče podle RIP, umístit člověka ve velmi vážném stavu např. polytraumatu, 

kraniocerebrálním traumatu, v umělém spánku, kómatu na oddělení ARO, JIP případně 

na jiná oddělení jakožto traumatologie, chirurgie atd. 

Základním právním předpisem upravujícím poskytování zdravotních služeb v České 

republice je především zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění 

pozdějších předpisů. Co se týká požadavků na minimální personální zabezpečení 

zdravotních služeb, vztahující se k odborné, specializované, popřípadě zvláštní odborné 

způsobilosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků a jejich počtu, zde 

je stěžejní vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení 

zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů. 

 

V případě dalších dotazů vztahujícím se k tomuto tématu doporučujeme kontaktovat 

ministerstvo zdravotnictví, případně též příslušnou odbornou lékařskou společnost. 

Seznam odborných společností naleznete na webových stránkách České lékařské 

společnosti Jana Evangelisty Purkyně: http://www.cls.cz/Home  

 

2) Jaký odborný lékař by měl dotyčného sledovat: anesteziolog, neurochirurg neurolog nebo 

traumatolog a chirurg? 

Vždy bude záležet na konkrétní diagnóze pacienta.  
 

 
 

S pozdravem 

 

 

Mgr. Kamila Korbová 
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