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Nemocnice Na Homolce 

Roentgenova 37/2 

150 30 Praha 5 

                                                                                               ID datové schránky: jb4gp8f  

 

      V Plzni dne 28.11.2020 

 

 

Věc: Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím 

 

 

Dovoluji si Vás požádat o informace spočívající ve sdělení  

 

1) počtu exekucí dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti 

(exekuční řád) vedených Fakultní nemocnicí v Motole (dále jen „Nemocnice“), v nichž 

Nemocnice jako oprávněný vymáhá regulační poplatky po osobách, které byly v době 

vyměření poplatku nezletilé (tj. osobami mladšími 18 let) a dále o sdělení čísel jednacích 

těchto exekučních řízeních u konkrétního exekutora a dále o sdělení spisovaných značek u 

konkrétních soudů, které konkrétního exekutora pověřili provedením exekuce; 

 

2) počtu exekucí dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti 

(exekuční řád) vedených Nemocnicí, v nichž Nemocnice jako oprávněný vymáhá cenu 

poskytnutých zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytován po osobách, které byly v době vzniku povinnosti k úhradě 

nezletilé (tj. osobami mladšími 18 let) a dále ve sdělení čísel jednacích těchto exekučních 

řízeních u konkrétního exekutora a dále o sdělení spisovaných značek u konkrétních soudů, 

které tohoto exekutora pověřili provedením exekuce; 

 

3) jaké další druhy závazků (vedle regulačních poplatků nebo cen za poskytnuté zdravotní 

služby dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách) vymáhá Nemocnice po osobách, 

které ke dni vzniku závazku byly mladší 18 let; 

 

4) postoupila Nemocnice nějaké dluhy za osobami,  které byly v době vzniku dluhu nezletilé, 

nějakým třetích subjektům? Pokud ano, komu a v jakém rozsahu (tj. sdělení výše 

postoupeného dluhu konkrétnímu subjektu i počet dlužníků)? 

 

5) jaká je celková výše dluhů vymáhaných Nemocnicí po osobách,  které byly v době vzniku 

dluhu nezletilé? 

 

6) počtu běžících řízení o výkon rozhodnutí dle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního 

řádu vedených Nemocnicí, v nichž Nemocnice jako oprávněný vymáhá regulační poplatky po 

osobách, které byly v době vyměření poplatku nezletilí (tj. osobami mladšími 18 let) a dále o 

sdělení spisových značek těchto vykonávacích řízení u konkrétních soudů; 

 



 

7) počtu běžících řízení o výkon rozhodnutí dle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního 

řádu vedených Nemocnicí, v nichž Nemocnice jako oprávněný vymáhá cenu poskytnutých 

zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytován po osobách, které byly v době vzniku povinnosti k úhradě nezletilé (tj. osobami 

mladšími 18 let) a dále o sdělení spisových značek těchto vykonávacích řízení u konkrétních 

soudů;  

 

 

V případě zájmu o doplnění či upřesnění žádosti, nás, prosím, kontaktujete na tel. č. 

602 363 026 nebo na emailové adrese vlastimila.feistingerova@clovekvtisni.cz  

 

S pozdravem  

 

      

 

Člověk v tísni, o.p.s. 

Vlastimila Feistingerová 
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Člověk v tísni, o.p.s. 
k rukám paní Vlastimily Feistingerové 
Šafaříkova 635/24 
120 00 Praha 2 
 
 
DOPORUČENĚ 
 
 
V Praze dne 17. 2. 2021 
 
 
Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
 
Vážená paní Feistingerová,  
 
jménem Nemocnice Na Homolce, IČO: 00023884, se sídlem Roentgenova 37/2, 150 00, Praha 5 (dále jen 
„Nemocnice“) reaguji na Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, jež byla Nemocnici doručena dne 2. 2. 2021 (dále jen „žádost“) a jejímž předmětem 
je poskytnutí informací o: 
 

1) počtu exekucí vedených Nemocnicí v souvislosti s vymáháním regulačních poplatků vůči osobám, 
které byly v době vyměření poplatku nezletilé; 

2) počtu exekucí vedených Nemocnicí v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb vůči osobám, 
které byly v době vzniku povinnosti k úhradě nezletilé; 

3) dalších závazcích, které vymáhá Nemocnice po osobách, které ke dni vzniku závazku byly mladší 18 
let; 

4) postoupení dluhů za osobami, které byly v době vzniku dluhu nezletilé, třetím subjektům; 
5) celkové výši dluhů vymáhaných Nemocnicí po osobách, které byly v době vzniku dluhu nezletilé; 
6) počtu probíhajících řízení o výkon rozhodnutí, v nichž Nemocnice vymáhá regulační poplatky po 

osobách, které byly v době vyměření poplatku nezletilé; 
7) počtu probíhajících řízení o výkon rozhodnutí, kdy Nemocnice vymáhá cenu poskytnutých zdravotních 

služeb po osobách, které byly v době vzniku povinnosti k úhradě nezletilé. 
 
K Vaší žádosti mi nejprve dovolte Vás informovat, že Nemocnice nemá v rámci poskytování zdravotních 
služeb žádné dětské lůžkové oddělení a také ambulantní zdravotní péči poskytuje velmi malému množství 
nezletilých pacientů. Právě z těchto důvodů existuje velmi malá pravděpodobnost, aby v Nemocnici vůbec 
vznikaly samotné pohledávky vůči nezletilým.  
 
V této souvislosti Vám tudíž sdělujeme, že: 
 

1) Nemocnice v současné době nevede žádné exekuce v souvislosti s vymáháním regulačních poplatků 
proti osobám, jimž příslušný závazek vznikl v době, kdy byly tyto osoby nezletilé.  

2) Nemocnice v současné době nevede žádné exekuce v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb 
proti osobám, jimž příslušný závazek vznikl v době, kdy byly tyto osoby nezletilé. 

3) Nemocnice v současné době nevede ani jiné exekuce proti osobám, jimž vymáhaný závazek vznikl 
v době, kdy byly tyto osoby nezletilé. 
 



 
 

 

NEMOCNICE NA HOMOLCE                                            IČ: 00023884                                                  TEL.: +420 257 273 000 
Roentgenova 37/2                                                        DIČ: CZ00023884                                                         + 420 257 272 531 
150 30  PRAHA 5                                                          bankovní spojení:                                       + 420 257 272 530 
                                                                                  číslo účtu: 17734051/0710                          FAX: + 420 257 273 001 

 
4) Stejně tak Nemocnice žádné takovéto dluhy nepostoupila třetím subjektům.  
5) Na základě shora uvedeného je celková výše dluhů vymáhaných Nemocnicí po osobách, které byly 

v době vzniku dluhu nezletilé, 0 Kč. 
6) Nemocnice v současné době nevymáhá prostřednictvím řízení o výkon rozhodnutí žádné regulační 

poplatky po osobách, které byly v době vyměření poplatku nezletilé. 
7) Nemocnice v současné době nevymáhá prostřednictvím řízení o výkon rozhodnutí žádné dluhy 

v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb po osobách, které byly v době vzniku závazku 
nezletilé. 

 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
……………………………............... 
Mgr. Martin Galáž, LL.M. 
vedoucí právního oddělení 
Nemocnice Na Homolce 


