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Informace organizace  dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 
__________________________________________________________________________ 
 

Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, IČ 00851388 je státní příspěvkovou 
organizací v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR zřízenou k poskytování 
zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách. 

Vedoucím organizace je ředitelka, kterou jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví , 
ředitelka ustanovuje a odvolává svého zástupce.  Ředitelkou je  MUDr. Pavlína Danielová  a 
jejím zástupcem je  MUDr. Václav Klička .   

Podněty, návrhy, stížnosti a žádosti o podání informací lze podat v sekretariátu 
ředitele, elektronicky na e-mail: kontakt@olu.cz nebo prostřednictvím datové 
schránky: ftai57u.  Poučení o opravných prostředcích proti rozhodnutí organizace je uvedeno 
v závěrečné části příslušného rozhodnutí. Podrobný popis organizační struktury a Výroční 
zpráva dle zák. 106/1999 Sb. jsou uvedeny na webových stránkách organizace : 
http://www.pnmo.cz/ . 

Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace : 

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím 
sítě nebo služby elektronických komunikací, organizace  poskytne informaci v souladu se 
žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.  

Organizace je v souvislosti s poskytováním informací oprávněna žádat úhradu ve výši, 
která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat 
a s odesláním informací žadateli, může rovněž žádat  úhradu za mimořádně rozsáhlé 
vyhledání informací. Výše úhrady je stanovena za jednostrannou kopii dokumentu formátu 
A4 na Kč 4,- + poštovné dle tarifu České pošty s.p. 

Poskytování informací se řídí zákonem č. 106/199Sb. o svobodném přístupu 
k informacím, poskytování informací v souvislosti se zdravotními službami se řídí zákonem   
č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování .  Shora uvedené 
předpisy jsou k nahlédnutí v sekretariátu ředitele. 
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