
Vsetínská nemocnice, a.s. 
I. Nemocniční 955 
II. 755 01 Vsetín 

V Tanvaldě 23. 05. 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.  

7. jakými disponujete souhrnnými údaji o počtech pacientů za kalendářní rok 2017 

8. jakými disponujete souhrnnými údaji o počtech pacientů za kalendářní rok 2018 

9. jakými disponujete souhrnnými údaji o počtech pacientů za kalendářní rok 2019 

10. jakými disponujete souhrnnými údaji o počtech pacientů za kalendářní rok 2020 

11. jakými disponujete souhrnnými údaji o počtech pacientů za kalendářní rok 2021 
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H.

Vééern’,

Vsetinské nemocnice, 21.5.
Nemocniéni 955

755 01 Vsetin

V Tanvalde 23. 05. 2022

Zédost o informace podle zékona é. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zékona é. 106/1999 8b., 0 svobodném pristupu k informacirn, ve znéni pozdejéich predpisfi,
Vés iédém o zpristupnern’ nésledujicich informaci:

10.

11.

jakjrmi disponujete souhrnny’rrni fidaji o poétech pripadfi pouéiti 0mCZOVaC1Ch prostredkfi za
kalendéfni rok 2017, a to pro kaédy’r omezovaci prostredek ZVléét’, V rémci centrélm’ evidence
pouéiti omeZOVacich prostredkfi vedené dle ust. § 39 odst. 4 zék. 5. 372/2011 8b., 0 zdravotnich
sluibéch,

jakjrmi disponujete souhrnny’rrni fidaji o poétech pripadfi pouéiti 0mCZOVaC1Ch prostredkfi za
kalendéi‘ni rok 2018, a to pro kaédjr omezovaci prostredek ZVléét’, V rémci centrélm’ eVidence
pouéiti omeZOVacich prostredkfi vedené dle ust. § 39 odst. 4 zék. 5. 372/2011 8b., 0 zdravotnich
sluibéch.

jakjrmi disponujete souhrnny’rrni fidaji o poétech pripadfi pouéiti 0mCZOVaC1Ch prostredkfi za
kalendéfni rok 2019, a to pro kaédy’r omezovaci prostredek ZVléét’, V rémci centrélm’ eVidence
pouéiti omeZOVacich prostredkfi vedené dle ust. § 39 odst. 4 zék. é. 372/2011 8b., 0 zdravotnich
sluibéch.

jakjrmi disponujete souhrnny’rrni fidaji o poétech pripadfi pouéiti 0mCZOVaC1Ch prostredkfi za
kalendéfni rok 2020, a to pro kaédy’r omeZOVacr’ prostredek zvléét’, V rémci centrélrn’ eVidence
pouéiti omeZOVacich prostredkfi vedené dle ust. § 39 odst. 4 zék. 5. 372/2011 8b., 0 zdravotnich
sluibéch.

jakjrmi disponujete souhrnny’rrni fidaji o poétech pripadfi pouéiti 0mCZOVaC1Ch prostredkfi za
kalendéi‘ni rok 2021, a to pro kaédjr omezovaci prostredek ZVléét’, V rémci centrélm’ eVidence
pouéiti omeZOVacich prostredkfi vedené dle ust. § 39 odst. 4 zék. 5. 372/2011 8b., 0 zdravotnich
sluibéch.

jakjrmi disponujete souhrnny’rrni fidaji o poétech pripadfi pouéiti 0mCZOVaC1Ch prostredkfi za
prvni kvartél kalendérniho roku 2022, a to pro kaédy’r omezovaci prostredek zvléét’, V rémci
centrélni evidence pouiiti omezovacich prostredkfi vedené dle ust. § 39 odst. 4 zék. if. 372/2011
813., o zdraVotnich sluibéch.

jaki disponujete souhrnn§7mi fidaji o poétech pacientfi za kalendéfni rok 2017

jaki disponujete souhrnn§7mi fidaji o poétech pacientfi za kalendéfni rok 2018

jaki disponujete souhrnn§7mi fidaji o poétech pacientfi za kalendéfni rok 2019

jaki disponujete souhrnn§7mi fidaji o poétech pacientfi za kalendéfni rok 2020

jaki disponujete souhrnn§7mi fidaji o poétech pacientfi za kalendéfni rok 2021



12. jakými disponujete souhrnnými údaji o počtech pacientů za první kvartál kalendářního roku 
2022 

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:  

12. jakými disponujete souhrnnými údaji o počtech pacientů za první kvartál kalendářního roku 
2022 

O dané informace žádám z důvodu výzkumu v oblasti omezovacích prostředků, a zároveň žádám o 
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Děkuji Vám předem za poskytnuté informace. 

Se srdečným pozdravem 

  

nar.:  

bytem:  

e-mail:  

12. jakjrmi disponujete souhrnnjzmi fidaji o poétech pacientfi za prvni kvartél kalendéfniho roku
2022

O dané informace 2251d Z dfivodu vyzkumu V oblasti omezovacich prostfedkfi, a zérovefi éédém o
dodriem’ zékonné lhfity na odpovéd’, a to do 15 dnfi Ode dne pfijeti této Zédosti (116
§ 14 odst. 5 pism. d) zék. é. 106/1999 8b., 0 svobodném pfistupu k informacim. Informaci Zédém
poskytnout V elektronické podobé, zaslanou na niie uvedenou e-mailovou adresu.

Dékuji Vém pfedem 2a poskytnuté informace.

Se srdeény’rm pozdravem

man:

bytem:

e-mail:




