FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO
Jihlavská 20, 625 00 Brno
tel: 532 231 111

Prof. MUDr. JAROSLAV ŠTĚRBA, Ph.D.
Sekretariát:
Tel.:532 232 000

Naše zn.: 2021/175398/FNBrno - 28.11.1 - DrŠ/Ka
Vaše zn.: -

V Brně dne 3. 11. 2021
Poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném
znění (dále jen „Zákon“)
Vážený pane,
dne 19. 10. 2020 nám byla prostřednictvím e-mailu doručena Vaše žádost o poskytnutí informací dle
Zákona, kdy žádáte o níže uvedené informace
1.

o poskytnutí informace, která odborně způsobilá osoba provádí pro Vaše
zdravotnické zařízení úkoly v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života
nebo zdraví zaměstnanců ve smyslu § 9 zákona č. 309/2006 Sb. a § 102 odst. 4 zákona č.
262/2006 Sb., zákoníku práce.
Poznámka: Vzhledem k tomu, že evidence odborně způsobilých osob (OZO) je veřejná dle
ustanovení § 10a odst. 4 zák. č. 309/2006 Sb. požádal bych Vás o konkrétní informaci o
OZO v rozsahu tohoto ustanovení. V případě, že se jedná o právnickou osobu, sdělte mi,
prosím, obchodní název a současně konkrétní OZO, která tuto právnickou osobu osobně
zajišťuje hodnocení a prevenci rizik ve Vašem zdravotnickém zařízení.

2.

o poskytnutí aktuální platné dokumentace Hodnocení pracovních rizik pro všechny
pracovní pozice, které se vyskytují ve Vašem zdravotnickém zařízení, které je
zaměstnavatel povinen zpracovávat a vést o tomto dokumentaci ve smyslu ustanovení §
102 zák. č. 262/2006 Sb.

3.

o poskytnutí aktuální platné Kategorizace prací pro všechny pracovní pozice, které se
vyskytují ve Vašem zdravotnickém zařízení, kterou je zaměstnavatel povinen zpracovávat
a předložit orgánu ochrany veřejného zdraví podle § 37 zák. č. 258/2000 Sb. zákona o
ochraně veřejného zdraví, přičemž pouze doplňuji, že podle § 103 odst. 1 písm. b) je
zaměstnavatel povinen informovat své zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím
vykonávaná práce zařazena. Tato kategorizace by měla být na základě rozhodnutí orgánu

4.

o zaslání kompletní Žádosti o zařazení prací do kategorií, kterou předložilo Vaše
zdravotnické zařízení orgánu ochrany veřejného zdraví ve smyslu § 37 zák. č. 258/2000
Sb. zákona o ochraně veřejného zdraví.
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5.

o zaslání informace, kdy byla žádost o zařazení prací do kategorií orgánu ochrany veřejného
zdraví naposledy předložena (přesné datum dd.mm.rrrr).

6.

o zaslání protokolů o měření nebo vyšetření rizikových faktorů pracovních podmínek
provedeném podle § 38 odst. 1 nebo protokol o odborném hodnocení podle § 38 odst.
2, pokud bylo toto hodnocení provedeno, které byly doloženy k žádosti kategorizaci prací
ve Vašem zdravotnickém zařízení; to vše ve smyslu zák. č. 258/2000 Sb. zákona o ochraně
veřejného zdraví.

7.

o poskytnutí informace, zda jsou ve Vašem zdravotnickém zařízení kontrolovaná pásma
rizikového faktoru biologických činitelů ve smyslu § 7 zák. č. 262/2006 Sb.

8.

v případě, že se vyskytují ve Vašem zdravotnickém zařízení kontrolovaná pásma s faktorem
biologických činitelů, prosím o sdělení, kolik těchto kontrolovaných pásem celkově v zařízení
máte a kde konkrétně jsou tato kontrolovaná pásma / pracoviště umístěna.

K Vaší žádosti Fakultní nemocnice Brno sdělujeme následující:
Ad 1) tyto úkoly provádí zaměstnanci Fakultní nemocncie Brno, kteří splňují odbornou způsobilost dle
z.č. 309/2006 Sb.
Ad 2) Fakultní nemocnice Brno jako povinný subjekt uvádí, že poskytnutí této informace omezuje
v souladu s ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona, neboť má za to, že se jedná o informaci, jež se
vztahují výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu.
K důvodů pro omezení práva na informace v souladu se zákonem uvádí Fakultní nemocnice
Brno jako povinný subjekt následující:
Při svých úvahách vycházela Fakultní nemocnice Brno jako povinný subjekt předně z posouzení, zda
lze dokumentaci vztahující se k hodnocení pracovních rizik podřadit pod vnitřní pokyn. Byť Fakultní
nemocnice Brno je především poskytovatelem zdravotních služeb, a není tedy typickým orgánem
veřejné správy, lze při těchto úvahách využít i dostupnou judikaturu vztahující k orgánům veřejné
správy, např. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. As 28/2007 – 89, kdy NSS konstatoval,
že: „ vnitřní předpis ve veřejné správě představuje souhrnné označení pro akty abstraktivní povahy,
které slouží k uspořádání poměrů uvnitř jedné nebo více organizačních jednotek nebo zařízení
veřejné správy a jejichž vydání se opírá o právně zakotvený vztah podřízenosti k vydavateli aktu.
..Vydávání instrukcí (interních pokynů, směrnic apod.) nadřízeným orgánem je tak pouhou realizací
oprávnění řídit činnost podřízených a jejich plnění je zachování právní povinnosti řídit se ve služební
činnost příkazy nadřízených.“
Fakultní nemocnice Brno jako povinný subjekt posoudila obsah shora uvedeného dokumentu
stanovující postup při vyhledání a hodnocení rizik, kategorizaci práce a dospěla k závěru, že
směrnice slouží především ke stanovení postupů uvnitř organizace, a to pro hodnocení pracovních
rizik, kdy se jedná o samostatné zpracování pro každé pracoviště a každé pracovní zařazení, a je
tedy zcela bez pochyby vnitřním pokynem, u kterého lze využít omezení práva na informace.
Fakultní nemocnice Brno jako povinný subjekt tedy neshledává žádný důvod pro poskytnutí
textu tohoto interního aktu v tomto konkrétním případě žadateli a poskytnutí této informace
omezuje v souladu s ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona, přičemž důvody pro omezení práva na
informace jsou specifikovány shora v textu.
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V souladu s ust. § 12 zákona tedy Fakultní nemocnice Brno jako povinný subjekt poskytuje
žadateli následující informace po vyloučení těch informací (tedy samotných textů směrnic), u
nichž to stanovuje zákon:
Fakultní nemocnice Brno má pro oblast hodnocení pracovník rizik zpracovanou směrnici S/FN
Brno/1444 – Řízení rizik ve FN Brno, stanovující postupy při řízení rizik a analýze rizik, definici rizik,
metodu pro analýzu rizik. Všechny medicínské i nemedicínské útvary FN Brno pak dle směrnice
č. S/FN Brno/1402 „Interní audit a kontrolní činnost ve FN Brno“ pracují s „Katalogem rizik FN Brno“
a formuláři „Registr rizik“ a „Karta rizika“. Z „Katalogu rizik FN Brno“ se vybírají ta rizika, která se
daného útvarů týkají, přičemž Rizika pracovní (BOZP) ohodnotí všechny útvary. Z ostatních
neklinických a klinických všeobecných rizik se vybírají ta rizika, která se na daném útvaru vyskytují.
K vybraným rizikům se do „Registru rizik útvaru“ povinně vyhodnotí a doplní číselné hodnoty do
sloupců Z a P a vypočítá R dle vzorce R = Z x P). Na každé vybrané riziko, u kterého míra rizika R
bude ≥ 9 se vyplní formulář „Karta rizika“. Z důvodu správného statistického zpracování musí být
vybraná rizika zapsána pod stejným indexem s číslem a názvem, které jsou jim přiřazeny v „Katalogu
rizik FN Brno“. Zvláštností jsou Specifická klinická rizika (S), která jsou rozdílná dle oborů medicíny a
jednotlivých diagnóz. Kliniky zpracovávají tato rizika samostatně a nepodléhají statistickému
vyhodnocení v rámci Mapy rizik FN Brno. Výčet těchto rizik v „Katalogu rizik FN Brno“ je pravidelně
aktualizován.
Ad 3) Fakultní nemocnice Brno jako povinný subjekt uvádí, že poskytnutí této informace omezuje
v souladu s ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona, neboť má za to, že se jedná o informaci, jež se
vztahují výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu.
K důvodů pro omezení práva na informace v souladu se zákonem uvádí Fakultní nemocnice
Brno jako povinný subjekt následující:
Při svých úvahách vycházela Fakultní nemocnice Brno jako povinný subjekt předně z posouzení, zda
lze dokumentaci vztahující se ke kategorizace prací podřadit pod vnitřní pokyn. Byť Fakultní
nemocnice Brno je především poskytovatelem zdravotních služeb, a není tedy typickým orgánem
veřejné správy, lze při těchto úvahách využít i dostupnou judikaturu vztahující k orgánům veřejné
správy, např. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. As 28/2007 – 89, kdy NSS konstatoval,
že: „ vnitřní předpis ve veřejné správě představuje souhrnné označení pro akty abstraktivní povahy,
které slouží k uspořádání poměrů uvnitř jedné nebo více organizačních jednotek nebo zařízení
veřejné správy a jejichž vydání se opírá o právně zakotvený vztah podřízenosti k vydavateli aktu.
..Vydávání instrukcí (interních pokynů, směrnic apod.) nadřízeným orgánem je tak pouhou realizací
oprávnění řídit činnost podřízených a jejich plnění je zachování právní povinnosti řídit se ve služební
činnost příkazy nadřízených.“
Fakultní nemocnice Brno jako povinný subjekt posoudila obsah shora uvedeného dokumentu
stanovující návrh zařazení prací dle jednotlivých kategorií dle z.č. 258/2000 Sb., a dospěla k závěru,
že dokumentace slouží především ke stanovení postupů uvnitř organizace a je tedy zcela bez
pochyby vnitřním pokynem, u kterého lze využít omezení práva na informace.
Fakultní nemocnice Brno jako povinný subjekt tedy neshledává žádný důvod pro poskytnutí
textu tohoto interního aktu v tomto konkrétním případě žadateli a poskytnutí této informace
omezuje v souladu s ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona, přičemž důvody pro omezení práva na
informace jsou specifikovány shora v textu.
V souladu s ust. § 12 zákona tedy Fakultní nemocnice Brno jako povinný subjekt poskytuje
žadateli následující informace po vyloučení těch informací (tedy samotných textů směrnic), u
nichž to stanovuje zákon:
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Dokument Návrh zařazení prací dle jednotlivých kategorií stanoví návrh kategorie práce, rizikový
faktor s určením pracoviště, nákladového střediska, pracovního zařazení a dále obsahuje
odůvodnění.
Ad 4) s ohledem na skutečnost, že orgánu ochrany veřejného zdraví je pro zařazení prací do
kategorí předkládán interní dokument popsaný v bodě 3, platí pro odpověď text shodný bod bodem
ad 3)
Ad 5) naposledy byla žádost předložena 19. 4. 2021
Ad 6) K žádosti kategorizace prací nebyl žádní protokoly předloženy a ani nebyly vyžadovány.
Ad 7) ano, jsou
Ad 8) jsou 4 pracoviště, kde jsou kontrolovaná pásma s faktorem biologických činitelů, umístěna jsou
na pracovišti Nemocnice Bohunice a pracovišti Dětská nemocnice.

Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
ředitel FN Brno

Vyřizuje: Mgr. Lenka Kaňová Glajchová, vedoucí Oddělení právních věcí, tel. 532 232 708, e-mail: kanovaglajchova.lenka@fnbrno.cz

4/ 4

