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Věc: Informace 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 25.4.2022 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) Jakými disponujete souhrnnými údaji o počtech případů použití omezovacích prostředků za kalendářní rok 
2017, a to pro každý omezovací prostředek zvlášť, v rámci centrální evidence použití omezovacích prostředků 
vedené dle ust. § 39 odst. 4 zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. 

     
       Nemáme k dispozici souhrnné údaje (z důvodu změny systému evidence). 
 
2) Jakými disponujete souhrnnými údaji o počtech případů použití omezovacích prostředků za kalendářní rok 

2018, a to pro každý omezovací prostředek zvlášť, v rámci centrální evidence použití omezovacích prostředků 
vedené dle ust. § 39 odst. 4 zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. 

 
Ochranné pásy nebo kurty         392 
Použití medikace                        326 
Kombinace prostředků               103 
Síťové lůžko                                  31 
Terapeutická izolace                    259 
Celkem                                       1111 

 
3) Jakými disponujete souhrnnými údaji o počtech případů použití omezovacích prostředků za kalendářní rok 

2019, a to pro každý omezovací prostředek zvlášť, v rámci centrální evidence použití omezovacích prostředků 
vedené dle ust. § 39 odst. 4 zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. 

 
Ochranné pásy nebo kurty         651 
Použití medikace                        518 
Kombinace prostředků               122 



 

 

Síťové lůžko                                  14 
Terapeutická izolace                   573 
Celkem                                      1878 

 
4) Jakými disponujete souhrnnými údaji o počtech případů použití omezovacích prostředků za kalendářní rok 

2020, a to pro každý omezovací prostředek zvlášť, v rámci centrální evidence použití omezovacích prostředků 
vedené dle ust. § 39 odst. 4 zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. 

 
Ochranné pásy nebo kurty         563 
Použití medikace                        274 
Kombinace prostředků               175 
Síťové lůžko                                  28 
Terapeutická izolace                   304 
Celkem                                      1344 

 
5) Jakými disponujete souhrnnými údaji o počtech případů použití omezovacích prostředků za kalendářní rok 

2021, a to pro každý omezovací prostředek zvlášť, v rámci centrální evidence použití omezovacích prostředků 
vedené dle ust. § 39 odst. 4 zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. 

 
Ochranné pásy nebo kurty         656 
Použití medikace                        480 
Kombinace prostředků               217 
Síťové lůžko                                    0 
Terapeutická izolace                   428 
Celkem                                      1781 

 
 
6) Jakými disponujete souhrnnými údaji o počtech případů použití omezovacích prostředků za první kvartál 

kalendářního roku 2022, a to pro každý omezovací prostředek zvlášť, v rámci centrální evidence použití 
omezovacích prostředků vedené dle ust. § 39 odst. 4 zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. 

 
Ochranné pásy nebo kurty         178 

     Použití medikace                         122 
     Kombinace prostředků                  62 
     Síťové lůžko                                    0 
     Terapeutická izolace                   102 

      Celkem                                        464 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ivo Kartus 
vedoucí Legislativně právního odboru 


