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Žádost o informace 
 

Žádám Vás tímto, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o 
poskytnutí informací o přijatých opatřeních na (gynekologicko-)porodnickém oddělení Vašeho 
zdravotnického zařízení, tak jak jsou specifikována v příloze č. 1 této žádosti, v období od 10. 3. 
2020 do dnešního dne.  

Informace žádám poskytnout do tabulky obsažené v příloze č. 1 této žádosti prostřednictvím 
datové schránky a ve formě strojově čitelného dokumentu. 

V tabulce plně postačuje uvést pouze „ANO“ či „NE“ dle toho, zdali v příslušném časovém 
období bylo předmětné opatření na (gynekologicko-)porodnickém oddělení Vašeho 
zdravotnického zařízení přijato či nikoli. V jednom případě pak žádám o uvedení rozsáhlejší 
odpovědi, a sice délku návštěvních hodin v předmětných časových obdobích na oddělení 
šestinedělí, či jiném obdobném oddělení nezávisle na jeho označení. 

Pro úplnost bych rád uvedl, že informace žádám pro potřeby výzkumného projektu na PF UK. 

V případě jakýchkoli nejasností či dotazů jsem Vám plně k disposici na Výše uvedené e-mailové 
adrese. 

Předem děkuji za vyřízení mé žádosti. 

S úctou 

 

žadatel  

Přílohy: 

1. Tabulka přijatých opatření 



NÁZEV ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ:

zákaz přítomnosti 

otce u předporodních 

vyšetření dítěte 

(screening ad.)

zákaz přítomnosti osoby 

blízké rodičce (odlišné od 

otce dítěte) u 

předporodních vyšetření 

dítěte (screening ad.)

zákaz 

přítomnosti 

otce u 

porodu

zákaz přítomnosti 

osoby blízké 

rodičce (odlišné od 

otce dítěte) u 

porodu

zákaz návštěv 

rodičky otcem 

dítěte na odd. 

šestinedělí

zákaz návštěv rodičky 

osobou blízkou rodičce 

(odlišné od otce dítěte) 

na odd. šestinedělí

zákaz návštěv 

novorozeného dítěte 

otcem v době 

hospitalisace rodičky 

v době poporodní

zákaz návštěv rodičky za účelem 

nakojení dříve narozeného dítěte 

rodičky (odlišného od novorozeného 

dítěte, s kterým je rodička 

hospitalisována)

zákaz přítomnosti rodičů u 

vyšetření novorozeného dítěte v 

období poporodní hospitalisace 

rodičky

návštěvní doba odd. 

šestinedělí (vyjma 

lůžek 

nadstandardních)

do 10. 3. 2020

10. 3. 2020 - 17. 3. 2020 (účinnost mimořádného 

opatření MZDR 10519/2020-1/MIN/KAN)

18. 3. 2020 - 27. 3. 2020 (účinnost mimořádného 

opatření MZDR 12344/2020-1/MIN/KAN)

28. 3. 2020 - 15. 4. 2020 (účinnost mimořádného 

opatření MZDR 13620/2020-1/MIN/KAN)

16. 4. 2020 - 24. 5. 2020 (účinnost mimořádného 

opatření MZDR 16214/2020-1/MIN/KAN)

25. 5. 2020 - 10. 1. 2021

11. 1. 2021 - 22. 1. 2021 (účinnost krizového 

opatření vlády č. 14)

23. 1. 2021 - 29. 1. 2021 (účinnost krizového 

opatření vlády č. 56)

30. 1. 2021 - 14. 2. 2021 (účinnost krizového 

opatření vlády č. 80)

Pozn. č. 2: 

Za zavedená opatření se 

považují nejen opatření 

nařízená, ale i ta, která byla 

de facto zavedená. 
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PŘIJATÁ OPATŘENÍ

Pozn.: 

Vyplňte, prosím, pouze "ANO" či "NE" dle toho, zdali předmětné opatření 

bylo v daném časovém období alespoň na 1 den přijato; s výjimkou sloupce 

"L" ptajícího se na délku návštěvní doby, kde, prosím, uveďte nejkratší 

stanovenou délku návštěvní doby v daném časovém období.




