
INFORMACE

o Fakultní nemocnici Ostrava dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Název organizace
Fakultní nemocnice Ostrava

2. Důvod a způsob založení
Fakultní nemocnice Ostrava je státní příspěvkovou organizací v přímé řídící působnosti Ministerstva
zdravotnictví a je samostatným právním subjektem. Byla zřízena rozhodnutím ministra zdravotnictví ze
dne 25. listopadu 1990, čj.OP – 054 – 25. 11. 90. V oblasti  léčebné péče poskytuje obyvatelstvu
základní, specializovanou a ve vymezených oborech vysoce specializovanou diagnostickou, léčebnou
a ošetřovatelskou péči na lůžkách, ambulantní, ve stacionářích a preventivní péči.

3. Organizační struktura
kliknout zde

4. Kde lze podat návrh, stížnost či žádost

Předložit návrh nebo podnět, podat žádost či stížnost lze písemně: 

na adrese:

Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790/5 
708 52 Ostrava – Poruba

na adrese elektronické pošty:

fno@fno.cz

ombudsman@fno.cz

Osobně  lze  stížnost,  návrh,  podnět  či  jiné  dožádání  podat  na pracovišti  ombudsmana v 7.  patře
Domova sester, 17. listopadu 1790/5, Ostrava – Poruba, v případě jeho nepřítomnosti na Právním
odboru tamtéž.

Úřední hodiny ombudsmana:

Pondělí: 8,00 – 11,30 hod., Středa 8,00 – 11,30 hod.

5.  Telefonní čísla FN Ostrava
Telefonní ústředna: 59737/1111
Ombudsman: 59737/3486

6.  Adresa internetové stránky
www.fno.cz

6. Identifikační číslo – IČ
00843989

7. Daňové identifikační číslo – DIČ
CZ 00843989

http://www.fno.cz/organizacni-struktura
http://www.fno.cz/
mailto:ombudsman@fno.cz
mailto:fno@fno.cz


8.  Hlavní dokumenty
Zřizovací listina FNO
Statut FNO

9. Žádosti o informace podle zákona č.106/1999 Sb.
Získání informace je možné na základě písemné žádosti doručené na níže uvedenou adresu nebo 
elektronickou poštou:

Fakultní nemocnice Ostrava 
Právní odbor
17. listopadu 1790/5 
708 52 Ostrava – Poruba

e-mail: 
fno@fno.cz

sylva.macurova@fno.cz

Další informace zde 

10. Přehled nejdůležitějších právních předpisů pro činnost FN Ostrava
• Zákon č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách
• Zákon č. 373/2011 Sb., zákon o specifických zdravotních službách
• Sdělení MZV č. 96/2001 Sb. m.s., o přijetí Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti 

lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a 
biomedicíně.

• Zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství 
• Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
• Zákon č.  379/2005 Sb.,  o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými 

výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
• Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně 

některých zákonů (transplantační zákon)
• Zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník
• Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a vyhláška MF č. 416/2004 Sb., kterou se provádí 

zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (zákon o finanční kontrole)
• Vyhláška MF č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací 

s majetkem státu.
• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
• Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
• Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
• Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících 

zákonů
• Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
• Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
• Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
• Zákon č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech
• Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
• Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

11. Úhrady za poskytování informací
Sazebník úhrad za poskytování informací

12. Licenční smlouvy

http://www.fno.cz/informace-pro-pacienty/cenik-placenych-sluzeb
http://www.fno.cz/documents/svobodny-pristup/zkon_106-1999_Sb.-postup_pi_vyizovn_dost.pdf
mailto:fno@fno.cz

