
Od: Anna Krbcová <anna.krbcova@ditearodina.cz> 
Odesláno: 29. ledna 2019 10:05 
Komu: Kojenecký ústav; reditel.ddchm@volny.cz; dckolin@seznam.cz; gabrielova@dckl.cz; 
ddmilovice.cernovska@email.cz; sekretariat@onmb.cz; dcstrancice@dcstrancice.cz; 
infodcp@plzen.eu; hticha@ddomovtrnova.eu; reditel.kv@dd-karlovarsky.cz; silhova@kumost.cz; 
info@kuliberec.cz; matousova@detskecentrumdk.cz; dc@dc-svitavy.cz; reditel@dcveska.cz; 
ddomov@tiscali.cz; info@detske-centrum-ji.cz; info@chovanek.cz; petrasova.jana@dckyjov.cz; 
lila@lila.cz; detske.centrum@znojmo.cz; jana.schikorova@ddpd3.cz; ddjanovice@seznam.cz; 
info@dcctyrlistek.cz; sekretariat@dc-ostruvek.cz 
Předmět: Dotaz na odborné pracovníky DC dle zák. 106/1999  
  
Dobrý den, 
  
žádáme vás ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí 
informace o počtu odborných pracovníků působících ve vašem zařízení. Prosíme o vyplnění 
informace do přiložené tabulky dle aktuálního stavu (k 31.1.2019).  
  
Jedná se o následujících informace: 
  

1. Počet odborníků, kteří poskytují své služby v prostorách vašeho Dětského centra dle 
odbornosti (tj. počet klinických psychologů, fyzioterapeutů, ortopedů atd., kteří poskytují své 
odborné služby v prostorách vašeho DC).    

2. Typ smluvního vztahu, na základě kterého odborník poskytuje služby v prostorách vašeho 
zařízení – prosím vyberte v přiložené tabulce 1 z možností v roletce: 
•         Zaměstnanec vašeho DC 
•         Pracuje ve vašem zařízení na základě DPP 
•         Pracuje ve vašem zařízení na základě DPČ 
•         Pracuje ve vašem zařízení na své IČO a smlouvě o spolupráci 
•         Poskytuje své služby v prostorách vašeho zařízení na základě jiného typu spolupráce 

(např. nájemní smlouva apod.) 
  
V případě, že u vás působí více pracovníků jedné odbornosti, ale na základě různých typů 
smluvního vztahu – uveďte prosím ve více řádcích (tj. budou zde 2 řádky: jeden řádek 
např.  klinický psycholog, počet x, smluvní vztah zaměstnanec; druhý řádek: klinický 
psycholog, počet y, smluvní vztah IČO  smlouva o spolupráci) 
  

3. Počet hodin týdně, po které odborník poskytuje své služby v prostorách vašeho zařízení – 
souhrnně za všechny pracovníky jedné odbornosti a smluvního vztahu (tj. např. klinický 
psycholog, počet 2, smluvní vztah zaměstnanec, počet hodin týdně 60 – souhrnně za oba 
klinické psychology)  

4. Speciální vybavení, kterým disponujete v prostorách vašeho DC – z roletky v tabulce vyberte 
Ano / Ne 

  
V případě informací, které nemáte k dispozici, žádáme o spolupráci při jejich získání. 
  
Prosíme o sdělení informace v elektronické formě na adresu info@ditearodina.cz. 
  
Děkujeme. 
  
S pozdravem  
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Anna Krbcová 
Tajemník Asociace Dítě a Rodina 
  
Asociace Dítě a Rodina, z.s. 
Všehrdova 560/2 
118 00 Praha 1 
tel.: + 420 702 026 600 
gsm: +420 603 402 309 
e-mail: anna.krbcova@ditearodina.cz 
www.ditearodina.cz 
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From: Horáček Jaroslav JUDr.  
Sent: Friday, February 08, 2019 12:38 PM 
To: 'anna.krbcova@ditearodina.cz' <anna.krbcova@ditearodina.cz>; 'info@ditearodina.cz.' 
<info@ditearodina.cz.> 
Subject: RE: Dotaz na odborné pracovníky DC dle zák. 106/1999  
 
 
Vážená paní Krbcová, 
 
V příloze Vám zasílám vyplněnou tabulku dle žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 
přístupu k informacím 
Za Dětské centrum s komplexní péčí a podpůrnou rodinnou terapií Thomayerovy nemocnice. 
 
S pozdravem 
 
 
JUDr. Jaroslav Horáček 
Thomayerova nemocnice 
Vedoucí právního oddělení 
Vídeňská 800 
140 59 Praha 4 – Krč 
 
Tel.: +420 261 08 3332 
Mobil: +420 734 236 412 
e-mail: jaroslav.horacek@ftn.cz 
 

mailto:jaroslav.horacek@ftn.cz


Odbornost Počet (stav k 31.1.2019) Typ smluvního vztahu Počet hodin týdně
Foniatr
Oftalmolog
Neonatolog
Neurolog v rámci TN
Pediatr 3,075 Na základě pracovní smlouvy - zaměstnanec 123
Ortoped ambulantně
Psychiatr v rámci TN
Klinický psycholog 0,5 Na základě pracovní smlouvy - zaměstnanec 20
Klinický logoped konziliárně
Speciální pedagog 1 Na základě pracovní smlouvy - zaměstnanec 40
Fyzioterapeut 3 Na základě pracovní smlouvy - zaměstnanec 120
Dětská sestra 34,8302 Na základě pracovní smlouvy - zaměstnanec 1335,5
Sociální pracovník 1,5 Na základě pracovní smlouvy - zaměstnanec 60
Pedagogický pracovník
Adiktolog DPP
Ostatní odborníci (specifikujte) psycholog 0,5 Na základě pracovní smlouvy - zaměstnanec 20
Managementové pozice
Administrativní pozice 3 Na základě pracovní smlouvy - zaměstnanec 120
Údržba, úklid, kuchař, pomocné práce 12,062 Na základě pracovní smlouvy - zaměstnanec 482,5

Vybavení Stav
laboratoř v rámci TN
RTG v rámci TN
sono v rámci TN



Na základě pracovní smlouvy - zaměstnanec
DPP 
DPČ
IČO - smlouva o spolupráci
Poskytování služeb v prostorách DC na základě jiného typu spolupráce

ANO
NE
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