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Věc: Žádost o informace
Vážený pane řediteli,
dovoluji si Vás požádat jako fyzická osoba o zodpovězení několika otázek s ohledem na ust. zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákona o
svobodném přístupu k informacím“). V současné době jsem dobrovolníkem v Lize lidských práv a
provádím analýzu zaměřující se na délku pobytu osob umístěných v psychiatrických léčebnách a
nemocnicích s psychiatrickým oddělením. Dané osoby jsou rozděleny do 4 cílových skupin dle věku:
a) děti s mentální retardací a autismem dle mezinárodní klasifikace nemocí ve věku 0 – 14 let
Na psychiatrické klinice nejsou děti hospitalizovány vůbec, nemáme dětské oddělení
b) mladiství s mentální retardací a autismem dle mezinárodní klasifikace nemocí ve věku 15 – 19
let
Mladiství s mentální retardaci a autismem jsou na psychiatrické klinice hospitalizování naprosto
výjimečně, v posledním roce nebyl hospitalizován ani jeden pacient s touto diagnózou.
c) dospělí s mentální retardací dle mezinárodní klasifikace nemocí ve věku 20 a více
Na psychiatrické klinice bylo v posledním roce hospitalizováno celkem 9 dospělých s mentální
retardaci ve věku 20 a více, doba hospitalizace se pohybovala mezi 1‐2 týdny.
d) senioři jako osoby, kterým vznikl nárok na starobní důchod dle zákona č. 155/1995 Sb., o
důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
kolik hospitalizovaných seniorů bylo na psychiatrické klinice a byli ve starobním důchodů nelze
v systému zjistit.
V souvislosti se zaměřením na cílové skupiny bych Vás požádala o zodpovězení následujících otázek:
1. Jaký je počet pacientů dle výše uvedených jednotlivých cílových skupin pobývající ve Vašem
zařízení? viz výše
2. Existuje samostatné oddělení pro tyto skupiny osob? nikoliv
3. Jak dlouho trvá délka hospitalizace u vymezených skupin osob dle časového rozmezí:
a. 1 – 14 dní – dospělí pacienti s mentální retardací
b. 15 – 30 dní – hospitalizace seniorů s psychickou poruchou
c. 31 – 90 dní
d. 91 – 180 dní
e. 181 – 365 dní
f. 366 a více dní

Budete‐li si účtovat náhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, žádám o sdělení
předpokládané výše nákladů v souladu se zněním ust. § 17 odst. 2 zákona o svobodném přístupu
k informacím. Děkuji předem za Vaši odpověď ve lhůtě 15 dnů ode dne přijetí ve smyslu ust. § 14
odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím. Také prosím o zaslání odpovědi na
emailovou adresu ETravnickova@seznam.cz nebo na výše uvedenou adresu pro doručování.
Předem děkuji za spolupráci
S pozdravem
Eva Trávníčková

