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VÁŠ DOPIS ZN.:   xxxxxxxxxxxxxxxxx 

ZE DNE: 25. 4. 2022  xxxxxxxxxxxx 

NAŠE ZN.: xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxx 

VYŘIZUJE: xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx 

TEL.: xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-MAIL: xxxxxxxxxxxxxx   
DATUM:                  28. dubna 2022   

 

 
E-mailem 

 

 

Re: žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
 
Dne 25. 4. 2022 byla Krajské nemocnici T. Bati, a. s., IČ 27661989, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 
762 75 Zlín, zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B., vložka 4437 (dále jen 
„povinný subjekt“) doručena e-mailem žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím (dále jen „zákon“) žadatele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, o poskytnutí 
informací, a to v tomto znění:  
 
 

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
Vážení,  
 
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, Vás žádám o zpřístupnění následujících informací:  
 
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,  
 
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.  
 
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.  
 
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.  
 
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 
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použití omezovacích prostředků vedené dle ust. § 39 odst. 4 zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách.  
 
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.  
 
O dané informace žádám z důvodu výzkumu v oblasti omezovacích prostředků, a zároveň žádám o 
dodržení zákonné lhůty na odpověď, a to do 15 dnů ode dne přijetí této žádosti dle § 14 odst. 5 písm. 
d) zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Informaci žádám poskytnout v 
elektronické podobě, zaslanou na níže uvedenou e-mailovou adresu. Děkuji Vám předem za 
poskytnuté informace. Se srdečným pozdravem 
 
 
Povinný subjekt v přílohách poskytuje příslušné informace z centrální evidence omezovacích 
prostředků za období let 2017 až 2021 a první čtvrtletí 2022.  
 
 
 
 
Ing. Jan Hrdý      Ing. Martin Déva 
předseda představenstva   člen představenstva 
 
 
 
Přílohy:  

- centrální evidence omezovacích prostředků 2017, 
- centrální evidence omezovacích prostředků 2018, 
- centrální evidence omezovacích prostředků 2019, 
- centrální evidence omezovacích prostředků 2020, 
- centrální evidence omezovacích prostředků 2021, 
- centrální evidence omezovacích prostředků 2022 (první čtvrtletí). 


