Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE
Povinný subjekt:

Masarykův onkologický ústav

Žlutý kopec 7

Brno

656
53

Žadatel:

●
●
Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím , které budou použity jako informační materiál pro Diplomovou práci
Žadatel tímto žádá, aby mu povinný subjekt poskytl v souladu se zákonem níže
specifikované informace.
Konkrétně žadatel žádá o poskytnutí těchto informací:Používání rukavic při ošetřovatelské
péči
1) Nesterilní: a) Norma (EN)
b) Velikosti rukavic
c) Počet spotřebovaných párů rukavic za měsíc/za rok
d) Výrobce rukavic
e) Cena za 1 pár rukavic
f) Nakládání s použitými rukavicemi: komunál/tříděný odpad
g) Cena za likvidaci 1 páru rukavic
2) Sterilní:

a) Norma (EN)
b) Velikosti rukavic
c) Počet spotřebovaných párů rukavic za měsíc/za rok
d) Výrobce rukavic
e) Cena za 1 pár rukavic
f) Nakládání s použitými rukavicemi: komunál/tříděný odpad
g) Cena za likvidaci 1 páru rukavic

Žadatel žádá o poskytnutí informací v elektronické podobě na emailovou adresu:

V Hradci Králové dne 15.12.2021

Poskytovatel zdravotních služeb akreditovaný
Organizací evropských onkologických ústavů (OECI)
a Českou společností pro akreditaci ve zdravotnictví.

Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Česká republika

Vážená paní
Č. j.: 2021/3373/MOU
JID: MOU 385 903
Brno 21. prosince 2021
Žádost o doplnění údajů
Vážená paní

,

dne 16. prosince 2021 byla Masarykovu onkologickému ústavu doručena Vaše žádost dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“).
Masarykův onkologický ústav (dále „MOÚ“) jako povinný subjekt dle § 2 zákona Vaši žádost posoudil
a zjistil, že neobsahuje veškeré náležitosti požadované zákonem.
Dle § 14 odst. 2 zákona platí:
„Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá
poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení,
datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu
bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická
osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od
adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.“
Vámi podaná žádost neobsahuje zákonem stanovené identifikační údaje žadatele. V souladu s § 14
odst. 5 písm. a) zákona Vás tímto žádáme o doplnění následujících informací. Podáváte-li žádost
jako fyzická osoba, doplňte datum narození a adresu trvalého pobytu, příp. adresu bydliště. Podáváli žádost Univerzita Hradec Králové prostřednictvím vaší osoby, doplňte identifikační číslo právnické
osoby a taktéž pověření či plnou moc, z níž vyplývá Vaše oprávnění takovou žádost za Univerzitu
Hradec Králové podat.
Dále Vás v souladu s § 14 odst. 5 písm. b) zákona žádáme o upřesnění, k jakému časovému období
(který rok, které kalendářní měsíce) se Vámi požadované informace mají vztahovat.
Upozorňujeme, že v případě, že požadované informace nedoplníte ve lhůtě do 30 dnů od doručení
této žádosti, bude Vaše žádost v souladu s ů 14 odst. 5 písm. a) a b) zákona odmítnuta.

prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.
ředitel Masarykova onkologického ústavu
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Poskytovatel zdravotních služeb akreditovaný
Organizací evropských onkologických ústavů (OECI)
a Českou společností pro akreditaci ve zdravotnictví.

Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Česká republika

Vážená paní
Č. j.: 2022/323/MOU
JID: MOU 389 946
Brno 26. ledna 2022
Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážená paní

,

dne 16. prosince 2021 byla Masarykovu onkologickému ústavu doručena Vaše žádost dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“).
Masarykův onkologický ústav (dále „MOÚ“) jako povinný subjekt dle § 2 zákona Vaši žádost posoudil
a zjistil, že neobsahuje veškeré náležitosti požadované zákonem.
Dle § 14 odst. 2 zákona platí:
„Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá
poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení,
datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu
bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická
osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od
adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.“
Vámi podaná žádost neobsahovala zákonem stanovené identifikační údaje žadatele. V souladu s §
14 odst. 5 písm. a) zákona jste byla dne 22. prosince 2021 požádána o doplnění identifikačních
údajů žadatele. Dále jste byla v souladu s § 14 odst. 5 písm. b) zákona požádána o upřesnění,
k jakému časovému období (který rok, které kalendářní měsíce) se Vámi požadované informace
mají vztahovat s tím, že v případě, že požadované informace nedoplníte ve lhůtě do 30 dnů od
doručení této žádosti, bude Vaše žádost v souladu s § 14 odst. 5 písm. a) a b) zákona odložena.
Lhůta pro doplnění žádosti uplynula dne 21. ledna 2022. Do dnešního dne však MOÚ neobdržel
požadované doplnění žádosti.
Z výše uvedeného důvodu Vám tímto sdělujeme, že v souladu s § 14 odst. 5 písm. a) a b) zákona
byla Vaše žádost o poskytnutí informací Masarykovým onkologickým ústavem odložena.
S pozdravem

prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.
ředitel Masarykova onkologického ústavu
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