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Odpověď na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  

 

 
Vážená paní,  

 

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

„VFN“), obdržela dne 20.10.2020 Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které VFN žádáte o informace týkající se uznání gonartrózy 

za nemoc z povolání.  

 

K Vašemu dotazu uvádíme naši odpověď: 

 

1) Žádám o sdělení konkrétního ustanovení příslušného právního předpisu, na základě kterého je, příp. není 

gonartróza uznávána jako nemoc z povolání, např. v závislosti na stupni artrózy. 

Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v Příloze č. 1, Kapitola II, položka 9 uvádí: 

„Nemoci šlach, šlachových pochev, tíhových váčků nebo úponů svalů nebo kloubů končetin z dlouhodobého 

nadměrného jednostranného přetěžování. Objektivními vyšetřovacími metodami potvrzené vleklé formy nemoci 

vedoucí k výraznému omezení pracovní schopnosti.“ Podmínkou pro uznání artrózy jako nemoci z povolání, 

kromě středně těžkého až těžkého stupně závažnosti a výrazného omezení funkcí je hygienickým šetřením 

prokázaná skutečnost, že při práci byly příslušné struktury přetěžovány natolik, že přetěžování je podle 

současných lékařských poznatků příčinou nemoci. 

 

Současně Vás upozorňujeme, že Váš dotaz byl dotazem na výklad právních předpisů, který ovšem nepatří do 

rozsahu zákona č. 106/1999 Sb. (za informaci poskytovanou podle zákona se nepovažují stanoviska a názory, 

sdělení o budoucích rozhodnutích a vytváření nových informací, zejména nově vytvářený výklad právních 

předpisů.1). V budoucnu již nebudeme podávat výklad právních předpisů. Pokud máte zájem na vypracování 

odborného stanoviska Kliniky pracovního lékařství VFN, je tato služba zpoplatněna. 

 

S pozdravem, 

 

 

 

________________________________ 

JUDr. Milada Džupinková, MBA 

Vedoucí Legislativně právního oboru 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 

 
1 FUREK, Adam. Zákon o svobodném přístupu k informacím: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2016. Beckova edice 

komentované zákony. Str. 77, 78, ISBN 978-80-7400-273-1. 


