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Věc: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - oznámení/žádost o úhradu nákladů 

za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací a částečné poskytnutí informací  

 

 

Vážený pane 

 

dne 1. 3. 2021 nám byla doručena na adresu podatelny určené k příjímání žádostí dle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „Zákon“) Vaše „žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb.“ ze dne 1. 3. 2021 (dále jen 

„žádost“), ve které nás žádáte o poskytnutí těchto informací: 

 

„1. Průměrný denní počet pacientů hospitalizovaných na standardních lůžkách v jednotlivých 

letech 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

 

2. Průměrný denní počet pacientů hospitalizovaných na standardních lůžkách v období říjen 2020 

 

3. Průměrný denní počet pacientů hospitalizovaných na standardních lůžkách v období únor 2021 

 

4. Průměrný denní počet pacientů hospitalizovaných na standardních lůžkách v období říjen 2019 

 

5. Průměrný denní počet pacientů hospitalizovaných na standardních lůžkách v období únor 2020 

 

6. Průměrný denní počet pacientů hospitalizovaných na standardních lůžkách v období říjen 2015 

 

7. Průměrný denní počet pacientů hospitalizovaných na standardních lůžkách v období únor 2016 

 

8. Průměrný denní počet pacientů hospitalizovaných na lůžkách JIP v jednotlivých letech 2015, 

2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

 

9. Průměrný denní počet pacientů hospitalizovaných na lůžkách JIP v období říjen 2020 
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10. Průměrný denní počet pacientů hospitalizovaných na lůžkách JIP v období únor 20221 

 

11. Průměrný denní počet pacientů hospitalizovaných na lůžkách JIP v období říjen 2019 

 

12. Průměrný denní počet pacientů hospitalizovaných na lůžkách JIP v období únor 2020 

 

13. Průměrný denní počet pacientů hospitalizovaných na lůžkách JIP v období říjen 2015 

 

14. Průměrný denní počet pacientů hospitalizovaných na lůžkách JIP v období únor 2016 

 

15. Byla v období od roku 2015 do současnosti rušena lůžka? (standardní i JIP) 

 

16. Pokud byla rušena lůžka, tak kolik v jednotlivých letech (2015 – současnost) (a) standardní, b) 

JIP)) 

 

17. Používáte k léčbě pacientů s Covid-19 (Isoprinosine, Ivermectin, 

Hydroxichlorochin/Plaqenil)? 

 

18. Pokud ne, proč?“ 

 

S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informací pod body 1. – 14. bude pro 

Nemocnici České Budějovice, a.s. (dále jen „Nemocnice“) jako povinný subjekt představovat 

časově náročnou činnost, která se objektivně vymyká běžnému poskytování informací, když je 

informace potřeba nejprve vyhledat, shromáždit a upravit do Vámi požadovaných výstupů, kdy se 

na tomto procesu musí podílet jeden (1) zaměstnanec oddělení vykazování zdravotní péče a jeden 

(1) zaměstnance IT oddělení, oba nad rámec svých pracovních povinností, vyzýváme Vás tímto 

v souladu s ust. § 17 odst. 1 Zákona k úhradě částky 3.537 Kč, která představuje náklady na 

mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací. Tato částka byla stanovena následujícím způsobem. 

 

Pro shromáždění Vámi požadovaných informací v Zákonem uvedené lhůtě je potřeba využít dva 

(2) zaměstnance Nemocnice, kteří dané informace vyhledají, shromáždí, vyhodnotí a vtělí do 

formy Vámi požadovaných výstupů, a to během 8,5 pracovních hodin. Konkrétně zaměstnanec 

oddělení vykazování zdravotní péče a zaměstnanec IT oddělení uskuteční za účelem zjištění co 

nejefektivnějšího způsobu získání požadovaných informací z interního systému Nemocnice 

konzultaci v rozsahu půl (0,5) hodiny (každý). Dále na základě proběhlé konzultace zaměstnanec 

oddělení vykazování zdravotní péče vytvoří za účelem vyhledání požadovaných informací 

vyhledávací program, přičemž tato činnost mu zabere tři (3) hodiny. 

 Následně zaměstnanec oddělení vykazování zdravotní péče provede spuštění příslušného skriptu, 

který požadované informace vyhledá, přičemž tato činnost mu zabere půl (0,5) hodiny. Konečně 

pak zaměstnanec oddělení vykazování zdravotní péče provede zpracování výsledků skriptu a 

jejich úpravu do Vámi požadovaného výstupu, což mu zabere čtyři (4) hodiny. 

Za každou započatou hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací Nemocnice účtuje 

sazbu 393 Kč/hod., která odpovídá osobním nákladům na zaměstnance, kteří se na mimořádně 

rozsáhlém vyhledávání informací podílejí, a to v souladu se Sazebníkem úhrad za poskytování 
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informací dle § 5 odst. 1 písm. f) Zákona, který je dostupný na internetových stránkách 

Nemocnice www.nemcb.cz.  

 

Celkový výpočet nákladů na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací je tedy 9 (h) x 393 (Kč) 

= 3.537 Kč. Uvedenou částku prosím uhraďte na bankovní účet Nemocnice č. 

vedený u 

 

Požadované informace pod bodem 1. – 14. Vaší žádosti Vám mohou být poskytnuty až po 

připsání uvedené částky na náš účet. Pokud do šedesáti (60) dnů ode dne doručení oznámení výše 

požadované úhrady nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací úhradu Nemocnice 

neobdrží, odloží Vaši žádost v souladu s § 17 odst. 5 věta druhá Zákona.  

 

Proti tomuto oznámení – požadavku na úhradu nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledávání 

informací máte právo, pokud nesouhlasíte s výší úhrady, podat stížnost v souladu s § 16a odst. 1 

písm. d) Zákona, a to ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne doručení tohoto oznámení k 

nadřízenému orgánu Nemocnice, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 

170 00 Praha 7, a to prostřednictvím Nemocnice. 

 

Dále Vám v zákonné lhůtě poskytujeme odpovědi na Vámi položené otázky pod body 15. – 18. 

Vaší žádosti, když tyto informace máme k dispozici a jejich získání nepředstavuje mimořádně 

rozsáhlé vyhledání informací:  

 

15. Byla v období od roku 2015 do současnosti rušena lůžka? (standardní i JIP) 

 

Odpověď: 

 

Od roku 2015 nebyla v Nemocnici rušena lůžka standardní ani lůžka JIP. 

 

16. Pokud byla rušena lůžka, tak kolik v jednotlivých letech (2015 – současnost) ( a) 

standardní, b) JIP)) 

 

Odpověď:  

 

Viz odpověď u otázky č. 15. 

 

17. Používáte k léčbě pacientů s Covid-19 (Isoprinosine, Ivermectin, 

Hydroxichlorochin/Plaqenil)? 

 

Odpověď:  

 

Isoprinosine (inosin pranobex) a ivermectin používáme u pacientů tam, kde to medicínsky 

považujeme za indikované, a Hydroxychlorochin (Plaqenil) již nepoužíváme.  

 

 

 

http://www.nemcb.cz/
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18. Pokud ne, proč? 

 

Odpověď:  

 

Hydroxychlorochin (Plaqenil) již nepoužíváme na základě doporučení odborných společností a 

výsledků klinických studií. 

 
S pozdravem 

MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D. MUDr. Jaroslav Novák, MBA 

předseda představenstva člen představenstva 

Nemocnice České Budějovice, a.s. Nemocnice České Budějovice, a.s. 




