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Filipová Šárka

Od: Filipová Šárka
Odesláno: středa 3. listopadu 2021 14:08
Komu:
Předmět: RE: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
Přílohy: BOZP_f.pdf

Vážený pane inženýre, 
 
v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost. 
 
Mgr. Šárka Filipová, Ph.D. 
vedoucí právního odboru 
Sokolská 581 
500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové tel. 495 832 174 
 
 
> -------- Původní zpráva -------- 
> Předmět: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 
> 106/1999 Sb. 
> Datum: 2021-10-19 22:17 
> Odesílatel: 
> Adresát: <fnhk@fnhk.cz> 
>  
> Dobrý den, 
>  
> v návaznosti na ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném  
> přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vás žádám o  
> poskytnutí informace. 
>  
> Uvedené informace mi, prosím, poskytněte v elektronické podobě na můj 
> email: 
>  
> Kompletní žádost obsahující povinné náležitosti a údaje je přiložena k  
> tomuto emailu. 
>  
> Děkuji. 
>  
> 



 

 

Vážený pan 

 

 

 

Vyřizuje / tel.:       V Hradci Králové  

Mgr. Filipová, Ph.D. / 495 832 174    3. 11. 2021 

         

 

 

 

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

k informacím  

  

 

 

Vážený pane inženýre, 

Fakultní nemocnice Hradec Králové obdržela Vaši žádost o poskytnutí informací vztahujících 

se k bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců pracujících na pracovištích v našem 

zdravotnickém zařízení. 

K jednotlivým bodům Vaší žádosti sdělujeme následující: 

 

1. Úkoly související s hodnocením a prevencí rizik možného ohrožení života nebo zdraví 

zaměstnanců Fakultní nemocnice Hradec Králové provádí náš zaměstnanec pracující na pozici 

bezpečnostní technika, který je osobou odborně způsobilou ve smyslu ustanovení § 9 odst. 2 

zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

 

2. viz příloha (s ohledem na její rozsáhlost není publikována)  

 

3. viz příloha (s ohledem na její rozsáhlost není publikována) 

 

4. Kategorizace prací je vypracována v souladu s § 37 zákona o ochraně veřejného zdraví 

č. 258/2000 Sb. a v souladu s vnitřním předpisem „Metodický pokyn č. 1 ke směrnici 



 

ředitele č. 71 ochrana zdraví při práci – kategorizace rizik“ pro každé pracoviště a 

pracovní zařazení, dokumentace je zpracována celkem pro 40 klinických pracovišť a 31 

ostatních pracovišť.  
Vnitřní předpis stanoví postup při vyhledání a hodnocení rizik, kategorizaci práce, k tomuto 

je zpracován i vzor přílohy, která se zpracovává pro příslušné pracovní zařazení, upravena 

je i spolupráce s odborovými orgány.  

viz příloha (s ohledem na její rozsáhlost není publikována) 

 

5. Naposledy byla žádost o zařazení prací do kategorií orgánu ochrany veřejného zdraví ze strany 

Fakultní nemocnice Hradec Králové předložena 15. 6. 2021. 

 

6. viz příloha (s ohledem na její rozsáhlost není publikována) 
 

Poslední měření rizikových faktorů pracovních podmínek bylo provedeno 30. 6. 2020 

a proběhlo na Fingerlandově ústavu patologie, histologie (krájírna, příkrajárna, 

imunohistochemie), posuzovaná práce – laborant/ka. 

 

7. Ano, ve Fakultní nemocnice Hradec Králové je 1 kontrolované pásmo rizikového faktoru 

biologických činitelů ve smyslu zákona č. 260/2006 Sb., zákoník práce.  

 

8. Pásmo se vyskytuje na Ústavu klinické mikrobiologie. 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Šárka Filipová, Ph.D. 

vedoucí právního odboru 

Fakultní nemocnice Hradec Králové 




