
Nemocnice Na Homolce  
Roentgenova 37/2,  

150 30 Praha 5  

V Tanvaldě 25. dubna 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.  

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 

 

nar.:  

bytem:  

e-mail:  
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Vážený pan 

 
 

 
E-mail:   
 
 
E-MAILEM NA ŽÁDOST ŽADATELE 
 
 
V Praze dne 4. 5. 2022 
 
 
Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
 
Vážený pane  
 
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 25. 4. 2022 (dále jen „žádost“) a jejímž předmětem 
je poskytnutí následujících informací (doslovný opis): 
 
„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.“  
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Na základě Vaší žádosti Vám Nemocnice sděluje následující. Pro vyšší přehlednost uvádíme údaje vztahující 
se k Vašim dotazům v tabulce níže. 
 
 

Typ omezení / Období 2018 2019 2020 2021 1Q 2022 

Omezení pacienta v pohybu 
ochrannými pásy nebo kurty 

3 4 0 4 1 

Psychofarmaka, popř. jiné léčivé 
přípravky podávané parenterálně, 
které jsou vhodné k omezení 
volného pohybu pacienta při 
poskytování zdravotních služeb 

1 0 0 0 0 

Úchop pacienta zdravotnickými 
pracovníky nebo jinými osobami k 
tomu určenými poskytovatelem 

0 0 0 0 0 

Kombinace výše zmíněných 
prostředků 

9 5 1 1 0 

Celkem 13 9 1 5 1 

 
 
S pozdravem 
 
 
 
 

 
 

 
Nemocnice Na Homolce 
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