
 

Od: 

Komu: info@fnusa.cz 

Odeslané: Pátek, 22. Leden 2021 15:16:03 

Předmět: žádost 

 

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 

Pekařská 53 

656 91 BRNO 

 

Dobrý den, prosím Vás, měl bych na Vás prosbu. Žádám Vás tímto o zaslání údajů k počtu očkování 

proti covid-19 ve vaší nemocnici k dnešnímu dni.  

 

 

Můžete mi říct, kolik vakcíny jste podali?  

V kolika případech z toho šlo o zdravotníky?  

V kolika případech z toho šlo o ostatní zaměstance vaší nemocnice?  

V kolika případech z toho šlo o seniory nad 80 let? 

V kolika případech z toho šlo o pacienty hospitalozvaný ve vaší nemocnice? 

V kolika případech z toho šlo o ostatní osoby?  

Kolik lidí z tohoto počtu bylo do 30 let?  

Kolik lidí z tohoto počtu bylo mezi 30 až 50 let?  

Kolik lidí z tohoto počtu bylo mezi 50 až 80 let? 

Kolik lidí z tohoto počtu bylo nad 80 let?  

 

 

Děkuji Vám za reakci! 

   

 

I.                   Povinný subjekt 

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně podle zákona č. 106/99 o svobodném přístupu k informacím 

patří mezi povinné subjekty. 

  

II. Žadatel 

mailto:info@fnusa.cz


Tuto žádost podává 

. Odpovědi prosím emailem na adresu 

 

 

 

 

tel:     +

 

 

 

 

 

 

 

 

Je dobré vědět, že tento e-mail a přílohy jsou důvěrné. Pokud spolu jednáme o uzavření obchodu, 

vyhrazujeme si právo naše jednání kdykoli ukončit. Pro fanoušky právní mluvy - vylučujeme tím 

ustanovení občanského zákoníku o předsmluvní odpovědnosti. Pravidla o tom, kdo u nás a jak 

vystupuje za společnost a kdo může co a jak podepsat naleznete zde  

You should know that this e-mail and its attachments are confidential. If we are negotiating on the 

conclusion of a transaction, we reserve the right to terminate the negotiations at any time. For fans 

of legalese—we hereby exclude the provisions of the Civil Code on pre-contractual liability. The rules 

about who and how may act for the company and what are the signing procedures can be found 

here.  

 

https://onas.seznam.cz/cz/podpisovy-rad-cz.html
https://onas.seznam.cz/cz/podpisovy-rad-cz.html



