Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
§5 odst. 1
písm. a)
Dětské centrum Milovice, příspěvková organizace, je nestátním zdravotnickým zařízením zřizovaným
Středočeským krajem. Hlavní činností je poskytování zdravotních služeb a zaopatření dětem zpravidla
do 3 let věku podle § 43 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování. Za tím účelem poskytuje dětské centrum těmto dětem komplexní interdisciplinární péči,
zejména zdravotní péči diagnostickou, léčebnou, preventivní, dispenzární, léčebně-rehabilitační,
ošetřovatelskou, psychologickou, poradenskou, konzultační a zaopatření, kterým se rozumí
uspokojování základních životních potřeb dítěte, včetně ubytování, stravování, ošacení, výchovné
činnosti, psychologické a jiné obdobné potřebné péče a pomoci.
písm. b)
Za organizaci vystupuje a jedná její statutární orgán – ředitel. Ředitel jedná jménem organizace
samostatně. V případě nepřítomnosti ředitele je oprávněn za organizaci jednat zástupce ředitele,
který je ustanovený písemně ředitelem. V liniové organizační struktuře DC Milovice, p.o. jsou pozice a
vztahy nadřízenosti a podřízenosti uspořádány a orientovány vertikálně. Každý nadřízený má jasně
přidělené podřízené a každý podřízený má jasně přiděleného podřízeného. DC Milovice, p.o, řídí
ředitel, který je nadřízený všem zaměstnancům. DC Milovic, p.o. je samostatné zařízení a je členěno
na jednotlivé úseky, tj. úsek zdravotní, úsek sociální, úsek ekonomický a úsek technickohospodářský.
Získat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání
anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob, lze u ředitelky zařízení, v případě její
nepřítomnosti u vrchní sestry. Kontakty jsou uvedeny na webových stránkách.

písm. c) a d)
Pokud jste nespokojeni s určitým jevem, obraťte se v úředních hodinách na ředitelku nebo na vrchní
sestru.
Stížnost lze také podat písemně na adrese:
Dětské centrum Milovice, p.o.
Dětská 361, 289 23 Milovice
Úřední hodiny: v pracovní dny 8.00 – 15.00
Kontakty:
Tel.: 325 577 166
E-mail: ddmilovice.cernovska@email.cz
V případě ústně podané stížnosti je nutno provést o tomto záznam. Stížnost šetří odpovědný
pracovník zařízení následně na základě písemně podané stížnosti. V případě, že ze stížnosti nebude
patrné, čeho se stěžovatel domáhá, bude vyzván k upřesnění, případně k doplnění stížnosti v určené

lhůtě. Při vyřizování stížnosti bude postupováno dle §14 – §16 příslušného zákona. Formulář stížnosti
není stanoven.
písm. e)
Přehled základních předpisů, kterými se organizace řídí při své činnosti:


Úmluva o právech dítěte č. 104/1991 Sb., v platném znění



Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., v platném znění



Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění



Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění



Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění



Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, v platném znění



Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění



Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v
platném znění



Zákona č. 20/1966 Sb. o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů – především zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů



Vyhláška č. 56/2012 Sb. o příspěvku na úhradu zaopatření dítěte a jeho průvodce
umístěného v DD pro děti do 3 let věku



zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů



Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění
zákona č. 190/2009 Sb., vyhlášky MV ČR č.259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové
služby



Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v
platném znění



Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších změn, v platném znění



Vyhláška Ministerstva vnitra o požární prevenci č. 246/2001 Sb., v platném znění



Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění



Vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vniku a šíření infekčních onemocnění a
o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, v
platném znění

Výše uvedené zákony jsou volně přístupné na internetu, případně je možné do nich nahlédnout
v úředních hodinách v našem zařízení.
písm. f)
Úhrady související s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Pořízení kopií

Skenování
Data na nosiči

jednostranná kopie

A4 / A3 černobílá

2/3 Kč

oboustranná kopie

A4 / A3 černobílá

3/4 Kč

jednostranná kopie

A4 / A3 barevná

3/6 Kč

oboustranná kopie

A4 / A3 barevná

5/9 Kč

jednostranné

A4

2 Kč

CD/DVD

30 Kč

Odeslání informací poštou

skutečné náklady dle ceníku České pošty

poštovné

Rozsáhlé vyhledávání *

za každou započatou hodinu

200 Kč

* (při rozsahu vyhledávání informací delším než 60 minut) Vyhledávání informací méně než 1 hodinu nebude
považováno za mimořádně rozsáhlé a po žadateli nebude požadována tato úhrada.

písm. j)
Elektronická adresa podatelny: dcmpodatelna@email.cz

