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Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti dle ust. § 15 zákona z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v
platném znění
Vážený pane,
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, IČO: 00064165, se sídlem U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 (dále jen „VFN“),
obdržela dne 22.1.2021 Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů.
K Vašim dotazům uvádíme naše odpovědi:
1) Žádám Vás tímto o zaslání údajů k počtu očkování proti covid-19 ve vaší nemocnici k dnešnímu dni.
Můžete mi říct, kolik vakcíny jste podali?
K 2.2.2021 jsme podali 11 100 vakcín v rozložení 7400 první dávka a 3700 druhá dávka. Očkováni byli zaměstnanci
VFN, zaměstnanci Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Ústavu hematologie a krevní transfuze, Zdravotnické
záchranné služby hlavního města Prahy, Revmatologického ústavu, zaměstnanci sociálních služeb Prahy 2 a klienti
sociálních služeb Prahy 2 a Prahy 22 a senioři objednaní přes centrální rezervační systém Ministerstva zdravotnictví
ČR.
2) V kolika případech z toho šlo o zdravotníky?
3) V kolika případech z toho šlo o ostatní zaměstnance vaší nemocnice?
4) V kolika případech z toho šlo o seniory nad 80 let?
5) V kolika případech z toho šlo o pacienty hospitalizované ve vaší nemocnice?
6) V kolika případech z toho šlo o ostatní osoby?
7) Kolik lidí z tohoto počtu bylo do 30 let?
8) Kolik lidí z tohoto počtu bylo mezi 30 až 50 let?
9) Kolik lidí z tohoto počtu bylo mezi 50 až 80 let?
10) Kolik lidí z tohoto počtu bylo nad 80 let?

Ke zbývajícím dotazům 2) až 10) souhrnně uvádíme, že v nemocničním informačním systému (NIS) je zanesen
zdravotní stav očkovaných, tj. zda jsou schopni očkování, zda nemají nějaké kontraindikace, rozlišujeme první a druhé
dávky a vedeme informace na úrovni zdravotního pojištění. Nesledujeme však a nevedeme žádné specifické informace
jako je zaměstnání nebo pracovní pozice očkovaných. Pro Vámi požadované údaje by bylo nutné zpracovat informace
z klinického systému/zdravotnické dokumentace očkovaných a porovnat tyto s personálním systémem VFN. Ve VFN
nesledujeme a nerozlišujeme v NIS očkování po věkových kategoriích, neboť věk není indikací k tomuto ze zákona
dobrovolnému očkování.
VFN všechny údaje o očkování vede dle stanovené metodiky a tyto údaje odesílá do Ústavu zdravotnických informací
a statistiky (ÚZIS), který vede podrobnou evidenci včetně statistického zpracování. Na souhrnné statistiky ÚZIS si Vás
tedy dovolujeme odkázat.
S ohledem na výše uvedené lze konstatovat, že zdrojem pro získání požadovaných informací v bodech 2) až 10) je
zdravotnická dokumentace pacientů VFN - očkovaných. Právní úprava nahlížení do zdravotnické dokumentace je
zakotvena v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Ustanovení § 65 tohoto zákona pak obsahuje kompletní
výčet subjektů, které mohou do zdravotnické dokumentace nahlížet, pořizovat si výpisy, opisy nebo kopie bez souhlasu
pacienta. Vzhledem k tomu, že zákon neupravuje možnost nahlížení do zdravotnické dokumentace bez souhlasu
pacienta k získávání informací pro účely zákona o svobodném přístupu k informacím, není VFN jako povinný subjekt
žadatelem požadované informace vyhledávat.
Jako podpůrně pro odmítnutí poskytnutí požadovaných informací lze použít i odkaz na ustanovení § 2 odst. 3 zákona o
svobodném přístupu k informacím, který uvádí, že se zákon nevztahuje na poskytování informací o údajích vedených
v centrální evidenci účtů a v navazujících evidencích, informací, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví, a
dalších informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a
způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací. Takto zde zákon o zdravotních
službách působí rovněž jako lex specialis, neboť komplexně upravuje podmínky, za nichž jsou určité informace
poskytovány, včetně způsobu a forem jejich zpřístupňování a postupu při vyřizování žádostí o jejich poskytnutí, a to
natolik úplně, že obecná právní úprava podmínek poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. se vedle nich
nemůže uplatnit. Tento přístup konstatoval např. Krajský soud v Ostravě, v rozsudku sp.zn 22 Ca 551/2000 ze dne
9.4.2001.
Z výše uvedených důvodů VFN jako povinný subjekt rozhodla tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
Proti rozhodnutí o částečném 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 ČR.
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