Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Ředitel
Pekařská 664/53, 656 91 Brno, Česká republika
Tel.: +420 543 181 111, Fax: +420 543 182 002, www.fnusa.cz

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE FAKULTNÍ NEMOCNICE U SV. ANNY V BRNĚ
O ODMÍTNUTÍ ČÁSTI ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.
Naše značka:

INFO/2021/001/Lu

Vyřizuje:

V Brně dne 05. 02. 2021

Žadatel:

, e-mail:

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, IČ: 00159816, se sídlem Pekařská 664/53, 656 91 Brno, jako subjekt
povinný dle ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jako „zákon“), rozhodla o žádosti žadatele ze dne 22. 01. 2021 takto:
I.

Žádost pana
,
podaná elektronickou poštou dne 22. 01. 2021 strukturovaná do 10 dílčích žádostí se odmítá
v části:
„V kolika případech z toho šlo o zdravotníky?
V kolika případech z toho šlo o ostatní zaměstnance vaší nemocnice?
V kolika případech z toho šlo o seniory nad 80 let?
V kolika případech z toho šlo o pacienty hospitalizovaný ve vaší nemocnici?
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?.“

II.

K části žádosti o informace v rozsahu „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?“ sdělujeme, že ke dni 04. 02. 2021 jsme podali celkem
8749 dávek vakcíny, z toho 6896 prvních dávek a 1853 druhých dávek. Z celkového počtu
podaných dávek vakcíny bylo 507 dávek vakcíny podáno lidem do 30 let, 1602 dávek vakcíny
podáno lidem mezi 30 až 50 lety, 2311 dávek vakcíny lidem mezi 50 až 80 lety a 2583 dávek vakcíny
lidem nad 80 let.

O d ů v o d n ě n í:
Povinný subjekt obdržel dne 22. 01. 2021 žádost o poskytnutí informace evidovanou pod sp. zn.
INFO/2021/001/Lu, kterou žadatel formuloval takto:
„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?“
Odpověď na žádost požadoval Žadatel zaslat na svůj e-mail:
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Podle ust. § 15 odst. 1 zákona „pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení
žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti“.
Po posouzení obsahu podané žádosti o informace nutno uzavřít, že část informací Fakultní nemocnice u sv. Anny
v Brně (dále jako „FNUSA“) poskytne a část žádosti je nutno odmítnout.
Žádosti o informace ze dne 22. 01. 2021 v částech uvedených v I. výroku tohoto rozhodnutí se týkají poskytnutí
informací, které povinný subjekt nevede, požadovanými informacemi nedisponuje, žádné takové informace
nevytváří a není ani povinen je vytvářet. Informace v požadované struktuře tedy nemůže být žadateli poskytnuta,
důvodem pro odmítnutí je neexistující informace, kdy v tomto případě by se jejich vytvořením jednalo o vytvoření
nové informace podle § 2 odst. 4 zákona, který uvádí: „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů
na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací“, k čemuž povinný subjekt nemá zákonnou povinnost.
Pro úplnost uvádíme, že výše uvedené se netýká rozdělení očkovaných osob do kategorií dle věku, tato informace
je poskytnuta ve II. výroku tohoto rozhodnutí (týká se rozdělení do kategorií zdravotník, ostatní zaměstnanec,
hospitalizovaný pacient, ostatní osoby).
S ohledem na výše uvedené bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výrokové části, neboť povinný subjekt v současné
době požadovanou informací nedisponuje.
P o u č e n í:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat dle ust. § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí odvolání, a to
podáním učiněným u Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Odbor právních věcí, Pekařská 664/53, 656 91 Brno.
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně odvolání spolu se spisovým materiálem postoupí k rozhodnutí nadřízenému
orgánu, kterým je Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví.

Ing. Vlastimil Vajdák
ředitel
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
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