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Informace 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 30.10.2020 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 pracovního zařazení
našeho zaměstnance.
K Vašim dotazům uvádíme naše odpovědi:
1) Vyjádření podepsané panem Y, které je založeno v soudním spisu, bylo vydáno na žádost pana X, jemu do
vlastních rukou. Informace obsažené ve vyjádření odpovídají skutečnosti a nejsou v rozporu s informacemi
poskytnutými dle zákona č. 106/1999 Sb. paní K dne 5.8.2020.
Pan X měl schválenu plánovanou dovolenou v měsíci srpnu, žádal o změnu termínu dovolené a ze strany
zaměstnavatele mu bylo vyhověno. Poté žádal znovu o změnu, avšak to mu již nebylo vyhověno z provozních
důvodů (čerpání dovolených a absence ostatních zaměstnanců).
2) Žádám o sdělení, že platí vaše organizační schéma Všeobecné fakultní nemocnice, dle kterého je hierarchie
nadřízených pana X - paní XX, pan X, pan X a kde se pak má v této hierarchii nacházet pan Y.
K dnešnímu dni je platné schéma: pan X – pan Y – pan X. – pan X.
3) Rovněž bychom rádi obdrželi oficiální informaci o pracovním zařazení pana X, a to zda pracuje jako řidič
nákladního vozidla, jak je uvedeno na webových stránkách VFN, či jako řidič sanitky, jak uvádí on sám.
Pan X pracuje ve VFN jako řidič nákladního vozidla.
4) Jakou pracovní dobu má v současnosti pan X? Jakým způsobem by po jeho žádosti měla být současná
pracovní doba upravena a od kdy? Bude vykonávat práci na stejné pozici jako doposud? V e-mailu ze dne
14.9.2020 pan X uvedl, že pan X požádal o možnost přejít ze směn na pravidelně rozvrženou pracovní dobu.
Již mu bylo vyhověno?
Pan X má úvazek 1,0, přičemž týdenní rozsah pracovní doby činí 40 hodin, pracovní doba je nerovnoměrně
rozvržená. Pracuje tedy dle rozpisu služeb na 12hodinové směny (krátký/dlouhý týden). Zatím nebyl sjednán
žádný termín úpravy jeho pracovní doby. V případě potřeby může přejít na standardní pravidelnou pracovní
dobu rozvrženou rovnoměrně (pondělí – pátek).
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