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V Brně dne 19. 11. 2019
Poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném
znění (dále jen „zákon“)
Vážený pane,
dne 11. 11. 2019 nám byla doručena Vaše písemná žádost o poskytnutí informací dle zákona, ve
které požadujete poskytnutí informace týkající se případů, kdy v období od 1. 1. 2014 doposud
zemřel pacient našeho zdravotnického zařízení a jeho osobám blízkým bylo poskytnuto v souvislosti
s tím peněžité či jiné plnění, a to prostřednictvím našeho zařízení, pojišťovny či našeho zřizovatele.
Dále jste žádal o informace, kolik takových případů nastalo, a k jednotlivým případům žádáte o
sdělení následujících údajů:
a)
b)
c)
d)
-

kdy došlo k úmrtí pacienta a kdy bylo poskytnuto plnění (postačí měsíc a rok);
co bylo příčinou úmrtí pacienta;
kolik let bylo pacientovi a jakého byl pohlaví
kolika osobám blízkým pacienta bylo poskytnuto plnění; k jednotlivým z nich uvést:
v jakém byly vztahu k pacientovi;
kolik jim bylo let a jakého byly pohlaví
jaké plnění a v jaké výši jim bylo poskytnuto
jaký typ subjektu jim plnění poskytl (naše zařízení, pojišťovna nebo náš zřizovatel);
zda jim plnění bylo poskytnuto na základě rozhodnutí soudu či mimosoudně (v případě, že
plnění bylo poskytnuto na základě soudního rozhodnutí, žádáte o sdělení identifikace
takového rozhodnutí; v případě, že plnění bylo poskytnuto na základě dohody, žádáte o
poskytnutí této dohody.)

K Vašim dotazům Vám sdělujeme, že v období od 1. 1. 2014 doposud nenastal žádný případ, kdy by
zemřel pacient našeho zdravotnického zařízení a jeho osobám blízkým bylo poskytnuto v souvislosti
s tím peněžité či jiné plnění, ať už prostřednictvím našeho zařízení, pojišťovny či našeho zřizovatele.
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Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost
zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna.

