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Rozhodnutí ve věci žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.  

 
Vážený pane,  

 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, IČO: 00064165, se sídlem U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 (dále jen 

„VFN“), obdržela dne 17.1.2018 Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

K Vaší žádosti o poskytnutí o poskytnutí veškerých informací v listinné podobě, sdělujeme, že postupujeme dle 

zákona, který nám dává právo poskytovat informace odkazem na zveřejněnou informaci (ve smyslu ustanovení § 

6 zákona). S ohledem na rozsah Vámi vyžádaných informací Vám poskytujeme najednou jak odpovědi, tak i 

odkazy na již zveřejněné informace. 

 

K Vašim dotazům uvádíme naše odpovědi: 

 

1) Průřezový a odvětvový rozpočet povinného subjektu na rok 2018 včetně kapitálových výdajů na investice 

– název, výše finančního plnění, doba realizace, finanční spoluúčast z fondů EU apod. 

Průřezový ani odvětvový rozpočet VFN nesestavuje. 

 

2) Organizační řád s účinností od 1.1.2018 s uvedením organizační struktury všech složek. 

Organizační schéma a organizační struktura VFN jsou zveřejněny na webových stránkách: 

http://www.vfn.cz/priloha/51c2e07b922a5/org-schema-vfn.pdf  

 

3) Předpisy BOZP s účinností od 1.1.2018. 

Ve smyslu ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona: „může povinný subjekt omezit poskytnutí informace, 

pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu.“ Vzhledem 

k tomu, že předpisy BOZP obsahují pouze vnitřní pokyny pro VFN a neopravují právní vztahy třetích 

osob, sdělujeme Vám, že Vám předpisy BOZP nebudou s ohledem na citované ustanovení zákona 

poskytnuty. 

 

4) Plán úkolů a kontrolní činnost na rok 2018. 

Ve smyslu ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona: „může povinný subjekt omezit poskytnutí informace, 

pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu.“ Vzhledem 

k tomu, že plán úkolů a kontrolní činnost na rok 2018 obsahuje pouze vnitřní pokyny pro VFN a 

neopravuje právní vztahy třetích osob, sdělujeme Vám, že Vám plán úkolů nebude s ohledem na citované 

ustanovení zákona poskytnut. 

Zpráva o kontrolní činnosti v roce 2018 bude obsažena ve Výroční zprávě VFN za rok 2018 - 
http://www.vfn.cz/o-nemocnici/vyrocni-zpravy/ 

 

5) Seznam subjektů zřizovaných povinným subjektem v aktuálním stavu k 1.1.2018 – název, sídlo, IČ, předmět 

činnost, odpovědný zástupce. 

VFN je zakladatelem Nadačního fondu VFN, IČO: 25740920, se sídlem: U Nemocnice 499/2, Nové 

Město, 128 00 Praha 2, předseda správní rady: prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. Další informace naleznete 

v Administrativním registru ekonomických subjektů: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz  

 

6) Seznam publikací vydaných povinným subjektem za roky 2014, 2015, 2016 a 2017, připravované tituly pro 

rok 2018 a výše – název, autor, zaměření – oblast, rok vydání (zaslání žadateli dle možností povinného 

subjektu). 

V příloze Vám zasíláme seznam publikací vydaných VFN od roku 2013. Dále odkazujeme na databázi 

publikací autorů z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a VFN od roku 2013: 

https://verso.is.cuni.cz/fcgi/verso.fpl?fname=obd_public&public_id=1201 

http://www.vfn.cz/priloha/51c2e07b922a5/org-schema-vfn.pdf
http://www.vfn.cz/o-nemocnici/vyrocni-zpravy/
http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz
https://verso.is.cuni.cz/fcgi/verso.fpl?fname=obd_public&public_id=1201
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Další informace můžete získat rovněž na webových stránkách: https://www.rvvi.cz/riv  

Připravované tituly pro rok 2018 nejsou známy. 

 

7) Seznam požadovaných formulářů orgánů veřejné správy a samosprávy včetně fyzických a právnických 

osob k 1.1.2018, číselné označení, účel, adresát, četnost, zaměření, termín doručení, právní titul. 

Žádné požadované formuláře nejsou. 

 

8) Počet zaměstnanců povinného subjektu k 1.1.2018, jmenovitý seznam managementu do úrovně vedoucích 

oddělení – jméno příjmení, funkce, rok narození. 

Celkový přepočtený stav zaměstnanců k 1.1.2018 činil 4.735,5. 

Jmenovitý seznam vedení VFN je zveřejněn na webových stránkách: http://www.vfn.cz/o-

nemocnici/management-vfn/vedeni-nemocnice/ 
 

9) Seznam externích spolupracovníků povinného subjektu k 1.1.2018 – advokátů, notářů, soudních exekutorů 

a bezpečnostních agentur – název, sídlo, IČ, plánovaný objem finančních prostředků eventuálně sjednaná 

odměna, odpovědná osoba, doba trvání smluvního vztahu. 
VFN nemá k 1.1.2018 uzavřenu smlouvu s žádným notářem. VFN má uzavřenu jednu smlouvu se soudním 

exekutorem – Rámcová smlouva o provádění exekucí uzavřena s JUDr. Vladimírem Plášilem dne 

11.10.2010 (smlouvu přikládáme). VFN má uzavřenu smlouvu s bezpečnostní agenturou – Smlouva o 

poskytování služeb ostrahy se společností BLESK Servis s.r.o., která je zveřejněna v registru smluv: 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/1622594 VFN má uzavřenu smlouvu o daňovém poradenství s advokátní 

kanceláři Kocián Šolc Balaštík ze dne 19.9.2007 (smlouvu přikládáme). 

 

10) Platové poměry managementu (ředitel, náměstci, ředitel kabinetu) za rok 2017, průměrný měsíční plat 

brutto u zaměstnanců povinného subjektu v roce 2017. 

Průměrný měsíční plat zaměstnanců VFN bude zveřejněn ve Výroční zprávě za rok 2017, na nějž tímto 

odkazujeme - http://www.vfn.cz/o-nemocnici/vyrocni-zpravy/  

Odměňování managementu VFN se řídí se pravidly zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, platném 

znění a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejné správě, v platném 

znění. Ředitelka VFN je zařazena do tarifní třídy 15, jednotliví náměstci do tarifních tříd 14 (v případě 

zástupců ředitelky) a 13, jejich plat je určen podle platných platových tabulek.  

 

 

S pozdravem, 

 

 

 

Kamila Korbová 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 
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