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V Bruselu, dne 3.6.2021

Stížnost ve smyslu ustanovení § 16a odst. 1 písm. c) informačního zákona

Vážený pane předsedo,

dne 4. 5. 2021 jsem Vám zaslala „Otevřený dopis pacientek s endometriózou: žádost o informace dle

zák. č. 106/1999 Sb.“ ze dne 3. 5. 2021 (dále jen „žádost o informace“).

Žádostí o informace jsem požadovala poskytnutí následujících informací:

● z jakého důvodu byl z postu primáře odvolán MUDr. Martin Trhlík.

● jakým způsobem budete postupovat při následné komunikaci s pacientkami, jejichž operace

byly zrušeny.

● o dalších krocích nemocnice.

● zda pokračuje centrum pro léčbu endometriózy a kdo toto centrum povede.

● na jaké pracoviště se mohou pacientky nyní obracet.

Na tuto žádost o informace jste odpověděl písemností ze dne 26. 5. 2021. Uvedl jste, že nepožaduji

poskytnutí informací definovaných v § 3 odst. 3 č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“). Máte za to, že žádost

směřuje k názorům, budoucím rozhodnutím a vytváření informací, kterých se přitom povinnosti

uložené zákonem netýkají (viz § 2 odst. 4 zákona). Vážený pane předsedo, s Vaším sdělením

nesouhlasím. Požadované informace se týkají činnosti nemocnice a jedná se tedy o informace ve

smyslu § 2 odst. 1 informačního zákona.

Vzhledem k tomu, že jste mi v písemnosti ze dne 26. 5. 2021 neposkytl všechny požadované

informace, či jste některé poskytl pouze částečně, aniž byste o zbytku žádosti vydal rozhodnutí o

odmítnutí, podávám ve smyslu ustanovení § 16a odst. 1 písm. c) informačního zákona stížnost na

postup při vyřizování výše uvedené žádosti o informace.

Ve smyslu ustanovení § 16a odst. 5 informačního zákona navrhuji, abyste mi všechny zbývající

požadované informace do 7 dnů ode dne doručení této stížnosti poskytl. V opačném případě
navrhuji, abyste tuto stížnost spolu se spisovým materiálem předložil nadřízenému orgánu a o tomto

postupu mě bezodkladně informoval.

Zejména požaduji, abyste doplnil informace ohledně postupu při následné komunikaci s pacientkami,

jejichž operace byly zrušeny. Vaše sdělení, že komunikace probíhá standardně, považuji za

nedostatečné. Za dostatečné poskytnutí informace v tomto směru považujeme například sdělení,

jakým konkrétním způsobem komunikuje nemocnice s pacientkami, které měli do konce tohoto
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kalendářního roku naplánované operace spojené s onemocněním endometriózy. Zda všechny takové

pacientky kontaktuje/bude kontaktovat sama nemocnice. Zda jim doporučuje jiné centrum pro léčbu

endometriózy. V jakém časovém horizontu všechny tyto pacientky o personální změně informuje.

Dále jste mi neposkytl informaci o tom, zda centrum pro léčbu endometriózy pokračuje a kdo toto

centrum nyní vede.

Konečně jste mi neposkytl informaci o tom, na jaké pracoviště se mohou pacientky s endometriózou

nyní obracet.

S pozdravem,

Bc. Michaela Lebeda, MBA
ředitelka ENDO Talks CZ z.s.
michaela.lebeda@gmail.com
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