
                    FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ                                                             Výroční zpráva 2021 

 
  
 

Výroční zpráva za rok 2021 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 
 
Na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, 

vydává Fakultní nemocnice Plzeň, jako povinný subjekt, zprávu o činnosti v oblasti poskytování 

informací dle tohoto zákona.  

 

Počet podaných žádostí o informace: 

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, bylo v roce 2021 

podáno Fakultní nemocnici Plzeň celkem 18 žádostí o informace. 

 

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 

Dle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, vydala 

Fakultní nemocnice Plzeň v roce 2021 jedno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Odmítnutí bylo částečné. 

 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 
V roce 2021 nebylo dle § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 

znění, podáno žádné odvolání proti rozhodnutí Fakultní nemocnice Plzeň o odmítnutí žádosti. 

 

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 

Proti rozhodnutí Fakultní nemocnice Plzeň o neposkytnutí informací nebyla v roce 2021 podána 

správní žaloba k soudu, ani nebylo v takovéto věci vydáno soudní rozhodnutí. 

 

Počet poskytnutých výhradních licencí: 

V roce 2021 nebyly Fakultní nemocnicí Plzeň poskytnuty žádné výhradní licence dle § 14a odst. 4 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.  

 

Počet stížností na postup při vyřizování žádostí: 

V roce 2021 nebyla podána žádná stížnost na postup Fakultní nemocnice Plzeň při vyřizování žádosti 

podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.  

 

Další informace vztahující se k uplatňování výše uvedeného zákona: 

1. Na internetových stránkách FN Plzeň www.fnplzen.cz jsou zveřejňovány důležité informace o 

činnosti FN Plzeň a aktuálním dění ve FN Plzeň. Dále v samostatné sekci „Právo na 

informace” jsou zveřejněny informace dle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, v platném znění. 

2. Občanům jsou k dispozici informační recepce ve vstupních halách na příjmu pacientů FN 

Plzeň - areál Bory a FN Plzeň - areál Lochotín, služba administrátora a pracovníci Oddělení 

pro komunikaci s veřejností na ředitelství FN Plzeň (areál Bory). 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 23. února 2022                                                        

 

MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. v.r. 

                                                                                                     Ředitel Fakultní nemocnice Plzeň 

 

http://www.fnplzen.cz/

