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Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  
 
 
Vážený paní,  
 
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, IČO: 00064165, se sídlem U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 obdržela dne 
25.10.2019 Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále také jen „zákon“), ve které VFN žádáte o informace týkající se poplatku za přítomnost osoby blízké 
u porodu. 
 
K Vašim dotazům uvádíme naše odpovědi: 

 
1. Z jakého titulu máte definovaný poplatek „za přítomnost osoby blízké u porodu“, když za přítomnost se vybírat nemůže? 

Aktuální ceník https://www.apolinar.cz/o-nas/cenik-za-sluzby/  
Ústavní soud obecně nevyloučil možnost, aby poskytovatelé zdravotních služeb tento druh poplatku vybírali. 
 

2. Jelikož kontro nálezu Ústavního soudu – text nálezu sp.zn. IV. ÚS 3035/15 nemáte na svých webových stránkách přesně 
detailně uvedeno, za co máte poplatek za přítomnost u porodu 280 Kč, chci vědět, z čeho přesně se tato platba skládá, 
a to položku po položce. (Předpokládám ochranné pomůcky, nějakou edukaci). 
Kalkulace výpočtu poplatků přikládáme – poplatek je tvořen náklady na edukci a v případě císařského řezu též náklady 
na občerstvení. 
 

3. Jakým způsobem si mohu ověřit, že tato služba (asi edukace – nevím z webovek nic, tak se musím takto explicitně ptát), 
za kterou požadujete peníze, se opravdu plošně vykonává a není to pouze fikce, aby bylo jako že opticky za co vybírat, 
ale reálně nic neprobíhá? 
Provedenou edukaci stvrzuje osoba blízká svým podpisem ve zdravotnické dokumentaci. 
 

4. Jakého je rozsahu informací a časového a jakým způsobem je vedena ta placená edukace, aby se dalo nějakým způsobem 
si představit, zda to již není bezdůvodné obohacování? (jak to děláte, když na ní není čas, přijede se rodit a rodí se 
neprodleně, také si účtujete za tuto neproběhnutou službu)? 
Edukace probíhá průběžně v každé době porodní, nikoli najednou při příjmu pacientky I v případě překotného porodu 
zůstává osoba blízká s matkou a miminkem na sále další dvě hodiny, času na edukaci je tedy dost.  
 

5. Za kolik korun nakupujete takový jednorázový oděv? 
Jednorázový oděv pro osobu blízkou není v poplatku zahrnut. 
 
 
 

https://www.apolinar.cz/o-nas/cenik-za-sluzby/


 

 
 

6. Z jakého titulu vůbec vybíráte poplatek za ochranné pomůcky, když Ústavní soud ve svém nálezu jasně sděluje, že to 
nelze, a to ani v rámci nějakého soukromoprávního vztahu, ani v rámci řádného hospodáře? 
Poplatek za ochranné pomůcky není vybírán. 
 

7. Na jakých odděleních vybíráte peníze za ochranné pomůcky, kde je nabízíte osobám blízkým, protože v ceníku jsem to 
nenašla. pak je to zvláštní dvojí metr. 
Poplatek za ochranné pomůcky není vybírán. 

 
S pozdravem, 
 
 
___________________ 
JUDr. Milada Džupinková, MBA 
Vedoucí Legislativně právního oboru 
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 


