
Od: Pavlína Psohlavcová Palečková <paleckova.pavlina@seznam.cz> 
Datum: 29. listopadu 2016 15:11:00 SEČ 
Komu: <fnbrno@fnbrno.cz>, <fnhk@fnhk.cz>, <fnkv@fnkv.cz>, <info@fnol.cz>, 
<fnplzen@fnplzen.cz>, <fno@fno.cz>, <info@fnusa.cz>, <reditelstvi@fnmotol.cz>, 
<info@ftn.cz>, <patologie@lfhk.cuni.cz>, <vfn@vfn.cz> 
Předmět: Zdvořilá žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím 

Vážení, 
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím bych Vás ráda požádala o 
poskytnutí následujících informací.  
 
1) Kolik bylo v roce 2015 ve Vašem zdravotnickém zařízení hospitalizováno osob se zdravotním 
postižením nebo s těžkými komunikačními problémy? 
 
2) Kolik z těchto osob využilo svého práva dle ust. § 30 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotnických 
službách a o podmínkách jejich poskytování? 
 
3) Jakým způsobem se uskutečnila komunikace? Příp. mi prosím alespoň sdělte nejčastější 
způsoby komunikace s těmito osobami, které jsou uskutečňovány ve Vašem zdravotnickém 
zařízení. 
 
4) Pracují ve Vašem zdravotnickém zařízení osoby se speciálním vzdělání či školením právě pro 
komunikaci s osobami se zdravotním postižením či osobami s těžkými komunikačními problémy? 
 
5) Kolikrát v roce 2015 byl za osoby se zdravotním postižením či s těžkými komunikačními 
problémy u Vás hospitalizovaných udělen souhlas dle ust. § 98 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník? 
 
6) V případě, že byl udělen souhlas dle ust § 98 občanského zákoníku, kým bylo rozhodnuto, že 
pacient se zdravotním postižením či s těžkými komunikačními problémy není způsobilý udělit 
souhlas sám? 
 
Prosím, mé dotazy směřují na osoby s plnou zletilostí. 
 
Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. též zdvořile žádám o potvrzení předpokládané výše 
úhrady nákladů, budou-li účtovány. Informace žádám poskytnout v elektronické podobě na email: 
paleckova.pavlina@seznam.cz. Za jejich poskytnutí předem děkuji. 
 
--  
S pozdravem 
Pavlína Psohlavcová Palečková 
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From: Horáček Jaroslav JUDr.  
Sent: Monday, December 12, 2016 3:05 PM 
To: paleckova.pavlina@seznam.cz. 
Subject: FW: Zdvořilá žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím 
 
 
Vážená paní Palečková, 

K Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím Vám sděluji: 

K Ad 1) Kolik bylo v roce 2015 ve Vašem zdravotnickém zařízení hospitalizováno osob se zdra-
votním postižením nebo s těžkými komunikačními problémy? 
- O tomto zdravotním postižení není v TN vedena žádná evidence ani statistika. 
 
K Ad 2) Kolik bylo v roce 2015 ve Vašem zdravotnickém zařízení hospitalizováno osob se zdra-
votním postižením nebo s těžkými komunikačními problémy? 
- O tomto zdravotním postižení u hospitalizovaných pacientů není v TN vedena žádná evidence 
ani statistika. 
 
K Ad 3) Jakým způsobem se uskutečnila komunikace? Příp. mi prosím alespoň sdělte nejčastější 
způsoby komunikace s těmito osobami, které jsou uskutečňovány ve Vašem zdravotnickém 
zařízení. 
 
K Ad 4) Pracují ve Vašem zdravotnickém zařízení osoby se speciálním vzdělání či školením právě 
pro komunikaci s osobami se zdravotním postižením či osobami s těžkými komunikačními 
problémy? 
- Osoby se speciálním vzděláním či školením pro komunikaci s osobami se zdravotním postižením 
či osobami s těžkými komunikačními problémy v TN výlučně nepracují. V TN je na jednom 
oddělení k dispozici počítač pro komunikaci se zdravotně postiženými osobami. Zdravotně posti-
žené osoby jsou většinou doprovázeny druhou osobou za účelem tlumočení. 
 
K Ad 5) Kolikrát v roce 2015 byl za osoby se zdravotním postižením či s těžkými komunikačními 
problémy u Vás hospitalizovaných udělen souhlas dle ust. § 98 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník? 
- O tomto zdravotním postižení není v TN vedena žádná evidence ani statistika v elektronické ani 
písemné formě. 
      
K Ad 6) V případě, že byl udělen souhlas dle ust § 98 občanského zákoníku, kým bylo rozhodnuto, 
že pacient se zdravotním postižením či s těžkými komunikačními problémy není způsobilý udělit 
souhlas sám? 
- O tomto zdravotním postižení není v TN vedena žádná evidence ani statistika v elektronické  ani 
písemné formě. 
 
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 
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