
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. 
Nemocniční 4446/15  

466 01 Jablonec nad Nisou 

V Tanvaldě 23. 05. 2022 

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.  

Vážení, 
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
Vás žádám o zpřístupnění následujících informací:  

1. jakými disponujete souhrnnými údaji o počtech případů použití omezovacích prostředků za 
kalendářní rok 2017, a to pro každý omezovací prostředek zvlášť, v rámci centrální evidence 
použití omezovacích prostředků vedené dle ust. § 39 odst. 4 zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách,  

2. jakými disponujete souhrnnými údaji o počtech případů použití omezovacích prostředků za 
kalendářní rok 2018, a to pro každý omezovací prostředek zvlášť, v rámci centrální evidence 
použití omezovacích prostředků vedené dle ust. § 39 odst. 4 zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách.  

3. jakými disponujete souhrnnými údaji o počtech případů použití omezovacích prostředků za 
kalendářní rok 2019, a to pro každý omezovací prostředek zvlášť, v rámci centrální evidence 
použití omezovacích prostředků vedené dle ust. § 39 odst. 4 zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách.  

4. jakými disponujete souhrnnými údaji o počtech případů použití omezovacích prostředků za 
kalendářní rok 2020, a to pro každý omezovací prostředek zvlášť, v rámci centrální evidence 
použití omezovacích prostředků vedené dle ust. § 39 odst. 4 zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách.  

5. jakými disponujete souhrnnými údaji o počtech případů použití omezovacích prostředků za 
kalendářní rok 2021, a to pro každý omezovací prostředek zvlášť, v rámci centrální evidence 
použití omezovacích prostředků vedené dle ust. § 39 odst. 4 zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách.  

6. jakými disponujete souhrnnými údaji o počtech případů použití omezovacích prostředků za 
první kvartál kalendářního roku 2022, a to pro každý omezovací prostředek zvlášť, v rámci 
centrální evidence použití omezovacích prostředků vedené dle ust. § 39 odst. 4 zák. č. 372/2011 
Sb., o zdravotních službách.  

7. jakými disponujete souhrnnými údaji o počtech pacientů za kalendářní rok 2017 

8. jakými disponujete souhrnnými údaji o počtech pacientů za kalendářní rok 2018 

9. jakými disponujete souhrnnými údaji o počtech pacientů za kalendářní rok 2019 

10. jakými disponujete souhrnnými údaji o počtech pacientů za kalendářní rok 2020 

11. jakými disponujete souhrnnými údaji o počtech pacientů za kalendářní rok 2021 



12. jakými disponujete souhrnnými údaji o počtech pacientů za první kvartál kalendářního roku 
2022 

O dané informace žádám z důvodu výzkumu v oblasti omezovacích prostředků, a zároveň žádám o 
dodržení zákonné lhůty na odpověď, a to do 15 dnů ode dne přijetí této žádosti dle                              
§ 14 odst. 5 písm. d) zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Informaci žádám 
poskytnout v elektronické podobě, zaslanou na níže uvedenou e-mailovou adresu.  

Děkuji Vám předem za poskytnuté informace. 

Se srdečným pozdravem 

Viktor Typlt  

nar.: 20. listopadu 2000 

bytem: Raisova 619, 468 41, Tanvald 

e-mail: viktor.typlt@seznam.cz 


