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

 

 
Vážená paní,  

 

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

obdržela dne 3.2.2021 Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů.  
 

K Vašim dotazům uvádíme naši odpověď: 

 

1) počtu exekucí dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) vedených 

Fakultní nemocnicí v Motole (dále jen „Nemocnice“), v nichž Nemocnice jako oprávněný vymáhá regulační poplatky 

po osobách, které byly v době vyměření poplatku nezletilé (tj. osobami mladšími 18 let) a dále o sdělení čísel jednacích 

těchto exekučních řízeních u konkrétního exekutora a dále o sdělení spisovaných značek u konkrétních soudů, které 

konkrétního exekutora pověřili provedením exekuce;. 

VFN nemá informaci o počtu exekucí vedených jiným poskytovatelem zdravotních služeb – Fakultní nemocnicí 

v Motole. Ve vztahu k VFN uvádíme souhrnně ke všem bodům Vašeho dotazu, že naše nemocnice nevymáhá a ani 

v minulosti nevymáhala žádné pohledávky po nezletilých, rovněž proti nezletilým nevedla žádné exekuce.  

 

2) počtu exekucí dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) vedených 

Nemocnicí, v nichž Nemocnice jako oprávněný vymáhá cenu poskytnutých zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 

Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytován po osobách, které byly v době vzniku povinnosti k úhradě 

nezletilé (tj. osobami mladšími 18 let) a dále ve sdělení čísel jednacích těchto exekučních řízeních u konkrétního 

exekutora a dále o sdělení spisovaných značek u konkrétních soudů, které tohoto exekutora pověřili provedením 

exekuce; 

Z ustanovení § 41 odst. 1 písm. c) ve spojení s § 41 odst. odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, ve 

znění pozdějších předpisů vyplývá, že cenu poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených 

z veřejného zdravotní pojištění jsou povinni uhradit poskytovateli zákonní zástupci pacienta. VFN nevymáhá a ani 

v minulosti nevymáhala žádné pohledávky po nezletilých, rovněž proti nezletilým nevedla žádné exekuce. V otázce 

pasivní žalobní legitimace zákonných zástupců nezletilých VFN vychází z ustálené judikatury Ústavního soudu, 

zejména nálezy Pl. ÚS 9/15 a dále II ÚS 728/15 (obdobně se k této otázce dlouhodobě staví i soudy nižších stupňů, 

např. rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne ze dne 22.5.2018, sp.zn. 21 C 496/2013). 

 

3) jaké další druhy závazků (vedle regulačních poplatků nebo cen za poskytnuté zdravotní služby dle zákona č. 

372/2011 Sb., o zdravotních službách) vymáhá Nemocnice po osobách, které ke dni vzniku závazku byly mladší 18 let; 

VFN nevymáhá a ani v minulosti nevymáhala žádné pohledávky po nezletilých, rovněž proti nezletilým nevedla žádné 

exekuce. 



 

 

 

 

4) postoupila Nemocnice nějaké dluhy za osobami, které byly v době vzniku dluhu nezletilé, nějakým třetích 

subjektům? Pokud ano, komu a v jakém rozsahu (tj. sdělení výše postoupeného dluhu konkrétnímu subjektu i počet 

dlužníků)? 

Odpověď viz výše. 

 

5) jaká je celková výše dluhů vymáhaných Nemocnicí po osobách, které byly v době vzniku dluhu nezletilé? 

Odpověď viz výše. 

 

6) počtu běžících řízení o výkon rozhodnutí dle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu vedených 

Nemocnicí, v nichž Nemocnice jako oprávněný vymáhá regulační poplatky po osobách, které byly v době vyměření 

poplatku nezletilí (tj. osobami mladšími 18 let) a dále o sdělení spisových značek těchto vykonávacích řízení u 

konkrétních soudů; 

Žádná běžící řízení. 

 

7) počtu běžících řízení o výkon rozhodnutí dle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu vedených 

Nemocnicí, v nichž Nemocnice jako oprávněný vymáhá cenu poskytnutých zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 

Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytován po osobách, které byly v době vzniku povinnosti k úhradě 

nezletilé (tj. osobami mladšími 18 let) a dále o sdělení spisových značek těchto vykonávacích řízení u konkrétních 

soudů; 

Žádná běžící řízení. 

 

 

S pozdravem, 

 

 

 

 

___________________ 

JUDr. Milada Džupinková, MBA 

Vedoucí Legislativně právního oboru 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 


