
Obsah žádosti ze dne 29. 10. 2020  
 
Dobrý den, 
 
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí 
následujících informací k využití lůžkové kapacity (lůžkového fondu) ve vašem zdravotnickém zařízení. 
Pokud je to možné, prosím, uveďte dané údaje v % (tak, jak je to uváděno na Hlídač státu 
https://www.hlidacstatu.cz/kapacitanemocnic), pokud ne, prosím uveďte počet obsazených 
lůžek/počet lůžek celkem. 
1) Jaká byla průměrná obsazenost lůžek akutní lůžkové péče (ARO a JIP - dospělí) v roce 2019 a 2018? 
2) Jaká byla průměrná obsazenost lůžek akutní lůžkové péče (ARO + JIP - dospělí) v říjnu a v lednu 
roku 2019 a v říjnu a lednu roku 2018? 
3) Jaká byla průměrná obsazenost (využití) lůžek standardních s kyslíkem - dospělí v roce 2019 a 
2018? 
4) Jaká byla průměrná obsazenost (využití) lůžek standardních s kyslíkem - dospělí v říjnu a v lednu 
roku 2019 a v říjnu roku 2018? 
5) Jaká byla průměrná obsazenost přístrojů ECMO v říjnu a lednu roku 2019 a 2018? 
6) Jaká byla průměrná obsazenost přístrojů UPV (umělá plicní ventilace) v říjnu a lednu roku 2019 a 
2018? 
7) Jaký byl počet lékařů na ARO a JIP v roce 2018 a 2019? 
8) Jaký byl počet sester na ARO a JIP v roce 2018 a 2019? 
9) Jaký byl počet dostupných plicních ventilátorů v roce 2018 a 2019? 
Pokud se ptám na počty za roky 2018 a 2019, žádám o poskytnutí údajů za každý rok zvlášť. Žádám o 
poskytnutí informací elektronicky, a to zasláním na e-mailovou adresu xxxxxxxxxxx@xxxxxx.cz. Pokud 
jsou tyto přesné informace dohledatelné online, samozřejmě mi plně postačuje odkaz na dané 
zdroje. 
 
Za poskytnutí informací velmi děkuji. 
 
 
Odpověď dne 9. 11. 2020 
 
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, 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“), rozhodla o žádosti Žadatelky ze dne 29. 10. 2020 takto: 
 
A. Žádost paní XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, trvale bytem XXXXXX, XXXXXX, podaná emailem dne 29. 
10. 2020 strukturovaná do 9 dílčích žádostí se odmítá v části: 
3) „Jaká byla průměrná obsazenost (využití) lůžek standardních s kyslíkem - dospělí v roce 2019 a 
2018?“; 
4) „Jaká byla průměrná obsazenost (využití) lůžek standardních s kyslíkem - dospělí v říjnu a v lednu 
roku 2019 a v říjnu roku 2018?“; 
5) „Jaká byla průměrná obsazenost přístrojů ECMO v říjnu a lednu roku 2019 a 2018?“; 
6) „Jaká byla průměrná obsazenost přístrojů UPV (umělá plicní ventilace) v říjnu a lednu roku 2019 a 
2018?“; 
 
B. K ostatním částem žádosti o informace sdělujeme následující: 
 
1) „Jaká byla průměrná obsazenost lůžek akutní lůžkové péče (ARO a JIP - dospělí) v roce 2019 
a 2018?“: 
 
Obsazenost za rok 2018 byla 77,02 % a za rok 2019 byla 78,31 %. 



2) „Jaká byla průměrná obsazenost lůžek akutní lůžkové péče (ARO + JIP - dospělí) v říjnu a v lednu 
roku 2019 a v říjnu a lednu roku 2018?“: 
 
Obsazenost v roce 2018 za leden byla 76,98 % a za říjen 82,92 %. 
Obsazenost v roce 2019 za leden byla 79,72 % a za říjen 81,22 %. 
 
7) „Jaký byl počet lékařů na ARO a JIP v roce 2018 a 2019?“: 
 
Průměrný přepočtený počet dle statistiky v roce 2018: 48,88; v roce 2019: 60,05. 
 
8) „Jaký byl počet sester na ARO a JIP v roce 2018 a 2019?“: 
 
Průměrný přepočtený počet dle statistiky v roce 2018: 225,81; v roce 2019: 229,08 (čísla jsou 
za všeobecné sestry; nikoliv zdrav. asistenty/prakt. sestry a zdrav. záchranáře). 
 
9) „Jaký byl počet dostupných plicních ventilátorů v roce 2018 a 2019?“: 
 
Plicních ventilátorů bylo v roce 2018: 57; v roce 2019: 55. 
 
Odůvodnění: 
Žadatelka podala dne 29. 10. 2020 žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., a to emailem. 
Znění žádosti je uvedeno výše ve výroku I a II. Odpověď na žádost požadovala Žadatelka zaslat na svůj 
e-mail: xxxxxxxxxxx@xxxxxx.cz. 
Povinný subjekt v případě podané stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace může 
stížnosti plně vyhovět poskytnutím požadované informace, nevyhovět stížnosti a postoupit stížnost 
nadřízenému orgánu nebo žádost odmítnout (zčásti nebo zcela). 


