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Poskytnutí informací 

 

Vážená paní magistro, 

 

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, organizační složka státu, (dále jen „ÚZIS ČR“) 
jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám na základě Vaší žádosti ze dne 20. 8. 
2018, doplněné dne 27. 8. 2018, o poskytnutí následujících informací: 

1. o výživě novorozenců při propuštění z Fakultní nemocnice v Motole za roky 2016 a 2017 
(rozdělené dle jednotlivých let), tj. kolik dětí bylo při propuštění z porodnice vyživováno 
kojením, dokrmem, umělou či parenterální výživou; 

2. kolik dětí bylo v letech 2016 a 2017 při propuštění z porodnice vyživováno kojením, 
dokrmem, umělou či parenterální výživou v rámci celé České republiky a pokud je možné, 
pak i v rámci jednotlivých krajů dle sídla porodnice nebo trvalého bydliště rodiček; 

3. sdělení, zda je již k dispozici přehled činnosti oboru praktický lékař pro děti a dorost za 
období let 2016 a 2017 (konkrétně data ohledně kojení v 6 týdnech, 3 , 6 a 12 měsících 
věku dítěte); 

tyto informace poskytuje, a to v rozsahu informací o výživě novorozenců při propuštění  
z Fakultní nemocnice v Motole za roky 2016 a 2017  a sdělení, zda je již k dispozici přehled 
činnosti oboru praktický lékař pro děti a dorost za období let 2016 a 2017.  

Informace o výživě novorozenců při propuštění z Fakultní nemocnice v Motole za roky 2016 
a 2017 Vám zasíláme v příloze tohoto sdělení. 

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky  
Praha 2, Palackého nám. 4  
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Vážená paní 
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 Stránka 2  

  

Přehled činnosti oboru praktický lékař pro děti a dorost za rok 2016 naleznete na našich 
stránkách http://www.uzis.cz/rychle-informace/strucny-prehled-cinnosti-oboru-prakticky-
lekar-pro-deti-dorost-za-obdobi-2007-2016. Přehled činnosti oboru praktický lékař pro děti  
a dorost za rok 2017 není k dispozici, neboť zpracování dat za toto období ještě nebylo 
ukončeno.  

 
V části o poskytnutí výše uvedených informací, kolik dětí bylo v letech 2016 a 2017 při 
propuštění z porodnice vyživováno kojením, dokrmem, umělou či parenterální výživou  
v rámci celé České republiky, byla Vaše žádost odmítnuta rozhodnutím č.j. UZIS/058526-
2/2018 ze dne 27. 8. 2018, které Vám zasíláme  prostřednictvím provozovatele poštovních 
služeb.  
 

S pozdravem, 
 
 

Ing. Petr Hlaváček 
zástupce vedoucího právního oddělení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: Počty novorozenců FN Motol – ukončená výživa (rok 2016 a 2017) 

Petr 
Hlavá ek

Digitáln  podepsal 
Petr Hlavá ek 
Datum: 2018.08.27 
14:08:20 +02'00'



2016 2017
1 - kojení 2277 2085
2 - příkrm 1151 1294
3 - umělá 141 166
4 - parenterální 20 15
celkem 3589 3560

Zdroj: Národní registr novorozenců

Počty  novorozenců  FN Motol - ukončená výživa  
rok 2016 a 2017
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