Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 37/2
150 30 Praha 5
hospital@homolka.cz
Elektronicky, emailem.
V Praze, dne 7. 9. 2022
Žádost o poskytnutí informací

Vážení,
obracím se na Vás z důvodu historického výzkumu komunismu v Československu, který
zpracovávám pro mého zaměstnavatele. V rámci mého bádání se ukázala jako jedna z klíčových
osob xxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx. V průběhu mého výzkumu jsem obdržel informaci, že uvedená
osoba měla být v roce 1967 hospitalizována v Sanatoriu poštovních zaměstnanců (dále jen
Sanopzu), tj. tehdejší nemocnici pro prominenty. Tato instituce se později stala Vaší nemocnicí,
proto jsem se rozhodl Váš kontaktovat.
V souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů o svobodném přístupu
k informacím si Vám dovoluji touto cestou zaslat mou žádost týkající se výše uvedené osoby. Rád
bych požádal o sdělení, zda evidujete archiv s dokumentací ohledně této instituce a případně zda
je možné v něm dohledat údaje o uvedené osobě. V případě, že ve své správě nemáte k dispozici
tyto dokumenty, žádám Vás o zaslání potvrzení ve smyslu předchozí věty a případně doporučení
na který archiv bych se mohl obrátit, zda na archiv Ministerstva zdravotnictví, či případně jakýkoli
jiný.
Předem děkuji za Vaši součinnost a odpověď. V případě nejasností či doplňujících dotazů mne,
prosím, neváhejte kontaktovat.

S pozdravem

xxxxxxxxx, xxxxxxxxx,
Mazel a partneři, advokátní kancelář, s. r. o.
Přílohy: - bez příloh.
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Mazel a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
Belgická 276/20
120 00 Praha 2 – Vinohrady
IČO: 08164258
Datovou schránkou (d2c8j5p)
V Praze dne 20. září 2022
Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k
informacím
Vážení,
jménem Nemocnice Na Homolce, IČO: 00023884, se sídlem Roentgenova 37/2, 150 30 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 07. 09. 2022 (dále jen „žádost“)
a jejímž předmětem je poskytnutí následujících informací [doslovný opis]:
„V souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů o svobodném přístupu
k informacím si Vám dovoluji touto cestou zaslat mou žádost týkající se výše uvedené osoby*. Rád
bych požádal o sdělení, zda evidujete archiv s dokumentací ohledně této instituce a případně zda je
možné v něm dohledat údaje o uvedené osobě. V případě, že ve své správě nemáte k dispozici tyto
dokumenty, žádám Vás o zaslání potvrzení ve smyslu předchozí věty a případně doporučení, na který
archiv bych se mohl obrátit, zda na archiv Ministerstva zdravotnictví, či případně jakýkoliv jiný.“
* Výše uvedenou osobou pak míníte xxxxxxxx, narozeného xxxxxxxx, který měl být v roce 1967
hospitalizován v Sanatoriu poštovních zaměstnanců, tedy v instituci, která se následně stala
Nemocnicí Na Homolce.
K Vaší žádosti mi dovolte Vám sdělit následující.
V rámci zřízení Nemocnice Na Homolce došlo k převzetí původní zdravotnické dokumentace od
Sanatoria poštovních zaměstnanců s tím, že za datum převzetí zdravotnické dokumentace se
považuje rok 1994. Takto převzatá zdravotnická dokumentace je uchovávána Nemocnicí jen po
nezbytně nutnou dobu ke splnění daného účelu a v souladu se lhůtami uvedenými ve vyhlášce
č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Nemocnice nedisponuje zdravotnickou dokumentací,
které uplynula doba uchování, neboť taková zdravotnická dokumentace je po uplynutí doby uchování
skartována.
Dále je nutné upozornit, že do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi mohou nahlížet,
pořizovat si její výpisy nebo kopie pouze osoby, která splňují podmínky stanovené zákonem
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále jen „zákon o
zdravotních službách“).
NEMOCNICE NA HOMOLCE
Roentgenova 37/2
150 30 Praha 5

IČO: 00023884
DIČ: CZ00023884
bank. spojení: ČNB Praha 1
číslo účtu: 17734051/0710

Tel.: +420 257 271 111
Fax: +420 257 273 001
E-mail: hospital@homolka.cz

Nad rámec výše uvedeného je také třeba zmínit, že je Nemocnice, jakožto poskytovatel zdravotních
služeb, povinna zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděla v souvislosti
s poskytováním zdravotních služeb a v souladu se zákonem o zdravotních službách.

V Praze dne 20. září 2022
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