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Vážená paní 

 

datovou schránkou – identifikátor datové schránky ID:

Váš dopis zn./ze dne Naše značka Vyřizuje / linka České Budějovice 

17. 10. 2022 23355/22  8. 11. 2022 

Věc: Poskytnutí informace na základě žádosti ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 17. 

10. 2022

Vážená paní , 

dne 24. 10. 2022 jsme do naší datové schránky obdrželi Vaši žádost ve smyslu ustanovení § 14 

odst. 2 InfZ zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, ve které Nemocnici České Budějovice, a.s., se sídlem České Budějovice, B. Němcové 

585/54, PSČ 370 01, IČ 26068877, sdělujete, že hledáte vhodného poskytovatele zdravotních 

služeb a proto sháníte informace. Dále uvádíte diagnózy a také, že před úvodem i při úvodu do 

celkové anestezie si na základě zdr. stavu přejete přítomnost osoby blízké a současně požadujete 

poskytnout odpovědi na tyto otázky: 

1. Jak zní Vnitřní řád vůči přítomnosti osoby blízké dle § 28/372 na chirurgickém oddělení při

úvodu do CA při mé psychiatrické diagnostice? 

2. Jak zní Vnitřní řád vůči přítomnosti zákonného zástupce dle § 28/372 nezletilého při diagnostice

těžký autismus, atp. při úvodu do CA? Čili nezvladatelné dětské pacienty necháváte s rodiči při 

úvodu do CA třeba až na sále?  

(dále jen „Žádost“). 

K Vaší Žádosti lze v obecné rovině uvést, že Vnitřní řád Nemocnice České Budějovice, a.s. ve 

svém odst. 1 bodu devátém upravuje problematiku přítomnosti zákonných zástupců, popř. 

doprovodu pacienta, takto: „Nezletilý pacient, pacient s omezenou svéprávností má právo na 

nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, 

pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného 

orgánu svěřen (všechny tyto osoby dále společně též jen jako „doprovod“), a to v souladu s jinými 

právními předpisy, tímto vnitřním řádem, a tehdy, pokud přítomnost těchto osob nenaruší 

poskytnutí zdravotních služeb. Přítomnost těchto osob naruší poskytnutí zdravotních služeb 
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zejména tehdy, pokud tyto osoby jakýmkoli způsobem narušují či ohrožují individuální léčebný 

postup u nezletilého pacienta či ostatních pacientů či tento postup jinak znesnadňují (např. 

působením na zdravotnické pracovníky), vykazují příznaky nakažlivých onemocnění, chovají se 

nevhodně, hlasitě, agresivně, či jiným způsobem porušují tento vnitřní řád a je to spojeno s 

negativním dopadem na poskytování zdravotních služeb. Přítomnost těchto osob je tak v souladu 

s předchozí větou vyloučena zejména: na operačním sále, na jiném místě z důvodů hygienických 

či epidemiologických, z důvodu nedostatečných prostorových kapacit, z důvodu přítomnosti rizika 

pro doprovod nezletilého pacienta. Nemocnice je povinna umožnit pobyt zákonného zástupce nebo 

opatrovníka, nebo osoby jimi pověřené společně s hospitalizovaným nezletilým pacientem nebo 

pacientem s omezenou svéprávností, pokud to umožňuje vybavení zdravotnického zařízení, nebo 

pokud nebude narušeno poskytování zdravotních služeb anebo takový pobyt není na základě jiného 

právního předpisu vyloučen. Pokud vybavení zdravotnického zařízení umožňuje pobyt výše 

uvedených osob, jsou konkrétní podmínky pobytu obsaženy v provozním nebo domácím řádu 

daného oddělení. Za narušování poskytování služeb v souvislosti s pobytem se obdobně považují 

situace uvedené výše ve druhé a třetí větě tohoto odstavce. Je-li při hospitalizaci pojištěnce ve 

zdravotnickém zařízení lůžkové péče nutná celodenní přítomnost průvodce vzhledem ke 

zdravotnímu stavu pojištěnce, nebo k nutnosti zaškolení průvodce pojištěnce v ošetřování a 

léčebné rehabilitaci doprovázeného pojištěnce, je pobyt průvodce pojištěnce do dovršení šestého 

roku věku doprovázeného pojištěnce včetně hrazenou službou; pobyt průvodce pojištěnce staršího 

6 let je hrazenou službou jen se souhlasem revizního lékaře.“  

Z uvedené citace Vnitřního řádu Nemocnice České Budějovice, a.s. plyne, že přítomnost osoby 

blízké u pacienta, který je uváděn do celkové anestezie, není možná, z toho důvodu, že k tomuto 

úkonu dochází na operačním sále. 

Požadované informace Vám v zákonné lhůtě poskytujeme dle Vašeho požadavku v elektronické 

podobě do Vámi uvedené datové schránky - identifikátor datové schránky ID:   

 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. 




