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Odpověď na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  

 

 
Vážený pane,  

 

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

„VFN“), obdržela dne 15.8.2020 Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (zákon o svobodném přístupu k informacím), ve které VFN 

žádáte o informace týkající se endoprotézy kyčelního a kolenního kloubu. V prvé řadě podotýkáme, že ve VFN se ani 

jeden z uvedených  

výkonů neprovádí. 

 

K Vašemu dotazům uvádíme naše odpovědi (otázky převzaty bez úprav z Vaší žádosti): 

 

1) Které zdravotní pojišťovny v ČR výkony operací provádí, kolik takovýchto operací provádí Krajské město s 

Krajskou nemocnicí za jeden rok, jaké jsou fin. náklady na fyzického pacienta za jeden rok na počet pacientů. 

Ve smyslu ustanovení § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím se povinnost poskytovat informace 

netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Vámi vyžádané informace nemá 

VFN k dispozici, netýkají se její činnosti, proto Vám nemůžou být údaje sděleny. 

 

2) Jak vypadá vzor Informovaný souhlas s totální náhradou kyčelního a kolenního kloubu kolik bodů obsahuje ky 

je vyžadován písemný souhlas k poskytování zdravotních služeb a zdravotních výkonů které platné právní 

předpisy jsou s těmito písemnými souhlasy spojené s jakou platností účinností zákona které organizace městských 

nemocnic musí brát v patrnosti tento zákonem stanovený písemný souhlas. 

Ve VFN se ani jeden z uvedených zákroků neprovádí, nemáme tedy k dispozici příslušné informované souhlasy. 

 

3) Do jaké míry zákonnosti je Informovaný souhlas důležitý pro pacienta pro zdravotníka Informovaný souhlas – 

podepsat, proškrtat nebo zahodit? Může tento zmiňovaný Informovaný souhlas pacient nebo zdravotník 

odmítnout? Jak zdravotnická zařízení Nemocnice s Informovaným souhlasem pacient nakládají? Co když jsem 

podepsal/a a změnil/a názor? § 31 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších 

předpisů a vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů. 

Ve smyslu ustanovení § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím se povinnost poskytovat informace 

netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Do rozsahu zákona nepatří ani 

výklad právních předpisů.  

 

4) Kdo dává souhlas u nezletilých? Kdo dává souhlas s omezenou svéprávností a může mít pacient doprovod 

rodinného příslušníka? 

Ve smyslu ustanovení § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím se povinnost poskytovat informace 

netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Do rozsahu zákona nepatří ani 

výklad právních předpisů. 



 

 

 

 

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti je možné podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 

Odvolání se podává prostřednictvím VFN a rozhoduje o něm Ministerstvo zdravotnictví. 

 

 

S pozdravem, 

 

 

 

________________________________ 

JUDr. Milada Džupinková, MBA 

Vedoucí Legislativně právního oboru 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 


