
Obsah žádosti ze dne 16. 10. 2019, odpověď 30. 10. 2019 

 

Vážení, 

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (dále jen jako „FNUSA“), IČ: 00159816, se sídlem 

Brno, Pekařská 664/53, jako subjekt povinný dle ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje 

k jednotlivým bodům Vaší žádosti ze dne 16. 10. 2019 následující. 

Předně nutno uvést, že žádost navazuje na dřívější žádost v téže věci řešené v březnu 2019, 

viz odpovědi povinného subjektu žadateli ze dne 8. 3. 2019 a 25. 3. 2019 na základě žádosti 

ze dne 21. 02. 2019 a doplnění žádosti ze dne 13. 03. 2019, vedené pod naší zn. 

INFO/2019/001/Bú.   

ad a) Informaci, zda jste zjistili, která osoba či osoby jsou za vznik škody odpovědné. 

Žádáme o sdělení jména a pracovního zařazení osoby, která je za škodu odpovědná; 

případně označení dodavatele služby, který je za škodu odpovědný. 

Požadovaná informace již byla žadateli poskytnuta a to v písemné formě v odpovědi 

povinného subjektu ze dne 8. 3. 2019 v odpovědi na otázku žadatele ad d) žádosti ze dne 

21. 2. 2019 – viz příloha: Obsah žádosti ze dne 21. 02. 2019 vč. doplnění žádosti 13. 03. 2019, odpověď 

dne 08. 03. 2019 a 25. 03. 2019 

ad b) Informaci, zda byla škoda po odpovědných osobách vymáhána a jakým 

konkrétním způsobem, v jaké výši a s jakým výsledkem (jaká část škody byla 

vymožena a kdy). Škoda může být vymáhána písemnou výzvou k úhradě, započtením 

škody na jinou vzájemnou pohledávku, podanou žalobou apod. – žádáme o konkrétní 

informaci, jaké kroky byly podniknuty a kdy. V případě, že proti odpovědné osobě či 

osobám byla podána žaloba, žádáme o označení soudu a spisovou značku, pod kterou 

je řízení vedeno. 

Požadovaná informace již byla žadateli poskytnuta a to v písemné formě v odpovědi 

povinného subjektu ze dne 8. 3. 2019 v odpovědi na otázku žadatele ad e) žádosti ze dne 

21. 2. 2019 – viz příloha: Obsah žádosti ze dne 21. 02. 2019 vč. doplnění žádosti 13. 03. 2019, odpověď 

dne 08. 03. 2019 a 25. 03. 2019 

ad c) V případě, že jste se rozhodli škodu nevymáhat, žádáme o informaci, kdo takové 

rozhodnutí přijal (jméno, příjmení, pracovní pozice) a jak je toto rozhodnutí 

odůvodněno. Pokud existuje písemný zápis o tomto rozhodnutí (například zápis 

škodní komise apod.) žádáme o jeho kopii.  

Požadovaná informace již byla žadateli poskytnuta a to v písemné formě v odpovědi 

povinného subjektu ze dne 8. 3. 2019 v odpovědi na otázku žadatele ad f) žádosti ze dne 21. 

2. 2019 – viz příloha: Obsah žádosti ze dne 21. 02. 2019 vč. doplnění žádosti 13. 03. 2019, odpověď dne 

08. 03. 2019 a 25. 03. 2019 

K této informaci vznesl žadatel doplňující dotaz dne 13. 3. 2019, na který mu povinný subjekt 

dne 25. 3. 2019 rovněž odpověděl – viz příloha: Obsah žádosti ze dne 21. 02. 2019 vč. doplnění 

žádosti 13. 03. 2019, odpověď dne 08. 03. 2019 a 25. 03. 2019 


