
 

 

Fakultní nemocnice Brno 

Jihlavská 340/20 

625 00 Brno – Bohunice 

IČO: 65269705 

V Brně dne 24. 3. 2020 

Žádost o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím 

Výzva spotřebitelské organizace ke zdržení se protiprávního jednání 

Vážený pane řediteli, 

tímto dopisem podáváme žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, a žádáme o zodpovězení těchto otázek: 

Zda Dětská nemocnice, Černopolní 9 (dále jen „dětská nemocnice“) plně respektuje právo všech 

dětských pacientů na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce ve smyslu § 28 odst. 3 písm. e) bod 

1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, a v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva 

zdravotnictví ze dne 18. 3. 2020, č. j. MZDR 12344/2020-1/MIN/KAN, kterým je stanoven zákaz návštěv 

všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče s výslovnou výjimkou nezletilých pacientů.1 

Pokud toto právo dětská nemocnice omezuje, pak žádáme o poskytnutí veškerých vnitřních řádů, 

vnitřních předpisů a dokumentů, kterými dětská nemocnice disponuje a na základě kterých dětská 

nemocnice toto právo omezuje a upravuje podmínky pro výkon tohoto práva. 

Zda dětská nemocnice k omezování práva dětských pacientů na nepřetržitou přítomnost využívá 

Městskou policii Brno. Pokud ano, žádáme o poskytnutí informací, jaká komunikace, jakou formou a kdy 

ohledně toho proběhla mezi dětskou nemocnicí a Městskou policií Brno až do dne zpracování odpovědi 

na naši žádost včetně sdělení obsahu této komunikace (pokud jsou součástí komunikace osobní údaje 

třetích osob, které nejsou zaměstnanci ani jedné zmíněné instituce, výslovně nežádáme o jejich sdělení). 

Kromě žádosti o informace Vás tímto dopisem jako spotřebitelská organizace ve smyslu § 25 zákona č. 

634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vyzýváme, abyste se zdrželi protiprávního hrubě porušujícího 

práva nezletilých pacientů a jejich rodičů zakotvená nejen výše uvedeným ustanovením zákona a 

mimořádným opatřením, ale též Listinou základních práv a svobod a Úmluvou o právech dítěte, zejména 

porušující nejlepší zájem nezletilých. V případě, že se protiprávního jednání nezdržíte, bude podána 

žaloba k soudu. 

Očekáváme poskytnutí informací v zákonné lhůtě. 

S pozdravem 

Dan Petrucha 

statutární zástupce 

 
1 Mimořádné opatření je dostupné zde: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-
content/uploads/2020/03/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-z%C3%A1kaz-
n%C3%A1v%C5%A1t%C4%9Bv-pacient%C5%AF-v-zdravotnick%C3%BDch-za%C5%99%C3%ADzen%C3%ADch-v-
v%C3%BDjimkami.pdf  
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