
THOMAYEROVA NEMOCNICE 
Vídeňská 800, 140 59 PRAHA 4 – KRČ 

 

 
Original Message----- 
From: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Sent: Sunday, October 4, 2020 6:25 PM 
To: Thomayerova nemocnice <info@ftn.cz> 
Subject: Dotaz pro Thomayerovu nemocnici 
 
DOTAZ 
 
Vážený pane tiskový mluvčí, 
Dle instrukcí na webu Thomayerovy nemocnice 
(http://www.ftn.cz/informace-220/) se na Vás obracím s prosbou o následující popisné informace. 
 
- Počet lůžek v Thomayerově nemocnici (ideálně v rozlišení na JIP a 
standard) k 31.12.2018 - není-li znám plně postačí nejbližší známý tomuto datu 
 
- Celková velikost aktiv Thomayerovi nemocnice k 31.12.2017 a 31.12.2018 v netto a brutto vyjádření 
– postačí i brutto číslo s doplněnou výší oprávek 
 
O informace prosím pro účel jejich použití při deskriptivního popisu kapacit a velikosti zdravotního 
systému v ČR v rámci své kvalifikační práce.  
 
Děkuji a přeji hezký den. 
S pozdravem, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
ODPOVĚĎ 

Vážený pane XXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

Na základě Vaši žádosti ze dne 4.10.2020 Vám zasílám odpovědi na Vaše otázky. 

Stav lůžek k 31.12.2018 je na JIP   81 a na následné péči Standard   707lůžek,  
Následná péče    275 lůžek. 

 
Celková velikost aktiv Thomayerovi nemocnice k 31.12.2017 = 2 403 887 185,02 Kč v netto a 

brutto vyjádření – postačí i brutto číslo = 4 458 349 309,86 Kč s doplněnou výší oprávek (korekce) = 2 
054 462 124,84 Kč K 31.12.2018 = 2 457 021 859,21 Kč v netto a brutto vyjádření – postačí i brutto 
číslo = 4 567 541 087,19 Kč s doplněnou výší oprávek (korekce) = 2 110 519 227,98 Kč 
 

Současně žádám o dodatečné zdůvodnění, zda informace splňuje podmínky stanovené 
v rozsudku Ústavního soudu IV, ÚS 1378/16, že, informace jsou žádány ve veřejném zájmu, 
informace existuje a je dostupná, informace plní funkci společenského hlídacího psa a 
přispěje k diskusi o věcech veřejného zájmu.  
 

Děkuji za dodatečné doplnění Vaši žádosti a jsem s pozdravem 
 
  XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Vedoucí Právního oddělení 
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