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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážený pane, 

Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 8. 7. 2021 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 8. 7. 2021, v níž požadujete 

poskytnutí následujících informací: 

Kolik kontrol týkajících se minimálního personálního zabezpečení realizoval odbor zdravotnictví u poskytovatelů 

zdravotní péče od počátku roku 2015 až dosud. 

Kontrolujete u minimálního personálního zabezpečení také evidenci pracovní doby u jednotlivých zdravotnických 

pracovníků. Kolik takto zaměřených kontrol bylo realizováno od počátku roku 2015 až dosud. 

Kontrolujete u minimálního personálního zabezpečení rozpis služeb zdravotnických pracovníků jednotlivých 

oddělení. Kolik takto zaměřených kontrol bylo realizováno od počátku roku 2015 až dosud. 

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:  

ad první otázka) 

Od počátku roku 2015 až dosud jsme provedli 18 kontrol u poskytovatelů zdravotních služeb, jejichž součástí 

bylo i personální zabezpečení. 

ad druhá otázka) 

U všech kontrol se zaměřujeme na pracovní úvazek v pracovní smlouvě. V případě dohody o provedení práce či 

dohody o provedení činnosti se zaměřujeme na odpracované hodiny v týdnu v souvislosti s ordinační, popř. 

provozní dobou. Nejedná se konkrétně o evidenci pracovní doby. 

ad třetí otázka) 

Samotný „rozpis služeb“ požadujeme u poskytovatelů zdravotních služeb, kteří zajišťují nepřetržitý provoz (to 

bylo u 3 kontrol). Ale i u všech  kontrol zjišťujeme konkrétně, který zdravotnický pracovník zajišťuje určitou 

ordinační či provozní dobu. Dále zjišťujeme i ostatní okolnosti, které jsou nezbytné k posouzení dostatečného 

personálního obsazení. 

S pozdravem 

 

 
Ing. Kateřina Pospíšilová       

pověřená vedoucí odboru 

   

Váš dopis zn.:        

Ze dne: 8. 7. 2021  
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Vyřizuje: Bc. Kamila Křížová  

Telefon: 386 720 225  

E-mail: krizovak@kraj-jihocesky.cz  

   

Datum: 19. 7. 2021  
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