Obsah žádosti ze dne 11. 6. 2020
Dobrý den,
v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím se na Vás obracím, jako na osobu, která
by měla mít o současné situaci s COVID-19 ve Vašem zdravotnickém zařízení ten nejlepší přehled. Rád
bych získal chvíli Vašeho času a požádal o zodpovězení následujících několika otázek.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kolik pacientů bylo testováno na COVID-19 mezi únorem až květnem 2020?
Jaký typ testu byl použit? Značka a výrobce?
Kolik pacientů - číslo - zemřelo za únor až květen 2020?
Kolik pacientů - číslo - zemřelo za únor až květen 2019?
Zemřel nějaký pacient přímo na COVID-19?
Kolik pacientů zemřelo s podezřením na COVID-19 + další nemoc? Jaká to byla nemoc a proč byl
pacient zařazen do statistik s diagnostikovaným COVID-19?
7. Jaký byl věk těchto pacientů?
8. Byla provedena pitva? S jakým výsledkem? Případně proč nebyla provedena pitva?
Odpověď dne 25. 6. 2020
I.
Poskytnutí informací
ad 2) Novel coronavirus (2019-nCoV) real-time multiplex RT-PCR, výrobce: Liferiver Bio-tech (PRC)
ad 3) 259
ad 4) 240
ad 5) přímo a pouze na COVID-19 nezemřel žádný pacient
ad 6) s přidruženou nemocí COVID-19 zemřelo 9 pacientů; zemřeli primárně na kardiovaskulární
onemocnění; protože přidruženou nemocí byl COVID-19
ad 7) 51, 55, 63, 66, 67, 73, 75, 78, 84
ad 8) ano, pitva byla provedena; jednalo se o kardiorespirační selhání
II.
Úhradu nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
Vzhledem k rozsahu a struktuře Vámi požadovaných informací (dotaz č. 1) se jedná o mimořádně
rozsáhlé vyhledání informací. Dle ustanovení § 17 odst. 1 zákona může povinný subjekt žádat úhradu
za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. V souladu s ustanovením § 17 odst. 3 zákona Vám tudíž
ještě před poskytnutím informace oznamujeme, že budeme požadovat úhradu za vyhledání informací
ve výši 261 Kč za každou započatou hodinu dle platného „Ceníku placených služeb od 01. 03. 2020“
FNUSA (viz naše webové stránky – web.fnusa.cz >Pro pacienty a návštěvy > Ceníky služeb > Ceníky ostatní nezdravotní služby).

ad 1) Kalkulace nákladů na zpracování a vyhledání informace na dotaz č. 1:
Dohledání informací „Kolik pacientů bylo testováno na COVID-19 mezi únorem až květnem 2020?“
v interním SW, počítání z databáze a zpracování výsledné sestavy, jelikož takováto statistika nebyla
zpracovávána.
Časová dotace práce byla stanovena dle skutečné doby strávené na přípravě požadované informace,
která je nezbytná k odpovědi na dotaz č. 2.
Celková doba potřebná pro vyhledání požadovaných informací dle dotazu č. 1 činí 3 hodiny práce
jednoho pracovníka (tj. 783 Kč).
Dle § 17 odst. 5 zákona je poskytnutí informace podmíněno zaplacením požadované úhrady na účet Fakultní
nemocnice u sv. Anny v Brně vedený u České národní banky, pobočka Brno, č. ú. 71138621/0710, VS:
04999000, specifický symbol: 25512684 (IČO žadatele).
Prosíme o úhradu částky za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací: 783 Kč na výše uvedený bankovní
účet v případě požadavku na poskytnutí informací v rozsahu dle dotazu č. 1.
Pokud do 60 dnů od dne doručení tohoto oznámení o výši požadované úhrady tuto nezaplatíte, bude Vaše žádost
odložena.

