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Abstrakt 
  

 Tato diplomová práce popisuje implementaci systému řízení environmentu (SŘE) na 

Odboru hospodářsko-technické správy Fakultní nemocnice Brno. Důvod pro výběr tohoto odboru 

byl prostý - vysoký počet činností, kterými ovlivňuje životní prostředí (odpadové hospodářství, 

dodávky médií, opravy a údržba, investiční výstavba, prádelenská činnost, stravovací provoz, 

doprava). Zmíněný systém navazuje na udržovaný systém řízení kvality a rozvíjí ho v oblasti 

životního prostředí. SŘE je prozatím implementován na Pracovišti medicíny dospělého věku 

v Brně – Bohunicích, kde byl ke dni 12. 3. 2009 úspěšně certifikován. Cílem této práce je příprava 

implementace SŘE i na Pracoviště dětské medicíny, Pracoviště reprodukční medicíny a v Léčebně 

pro dlouhodobě nemocné. 

 

Klíčová slova: Systém řízení environmentu, Fakultní nemocnice Brno, životní prostředí, 
implementace, ISO 14001 

 

 

Abstract 
 

 This thesis describes the implementation of environment management system (EMS) at the 

Department of Economic and Technical Services of the Faculty Hospital Brno. The reason for 

choosing this department was simple - high number of activities which influence the environment 

(waste management, media delivery, repair and maintenance, investment construction, laundry 

services, catering, transport). The above mentioned system is connected with the Quality 

management system and it takes care about its development in a field of environment. So far, the 

EMS has been implemented at The Centre for Adult Medicine in Brno-Bohunice. On 12th of March 

2009, the system was successfully certified. The aim of this work is the preparation and 

implementation of EMS on the Department of Paediatric Medicine, Department of Reproductive 

Medicine and Medical term patients. 

 

Key words: Environment Management System; Faculty Hospital Brno; Environment; 

Implementation; ISO standard 14001 
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„Aţ bude vykácen poslední strom, otrávena poslední řeka, chycena poslední ryba,  

poznáte, ţe peníze se nedají jíst …“ 

 

 

[Greenpeace] 
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Termíny a definice 
 

 

Environmentální aspekt – prvek činností, výrobků nebo sluţeb organizace, který můţe 

ovlivňovat ţivotní prostředí. [4] 

Environmentální cíl – celkový environmentální záměr, který je v souladu 

s environmentální politikou, a jehoţ dosaţení si organizace sama stanoví. [4] 

Environmentální dopad – jakákoli změna v ţivotním prostředí, ať nepříznivá, či příznivá, 

která zcela nebo částečně vyplývá z environmentálních aspektů organizace. [4] 

Environmentální politika – celkové záměry a zaměření organizace ve vztahu k jejímu 

environmentálnímu profilu, oficiálně vyjádřené vrcholovým vedením. [4] 

Environmentální profil, environmentální výkonnost – měřitelné výsledky řízení svých 

environmentálních aspektů samotnou organizací. [4] 

Evidence odpadů zahrnuje povinnost původců a oprávněných osob vést průběţnou 

evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady. [10] 

Dekontaminační zařízení je zařízení k úpravě odpadu, při které dochází k částečnému 

nebo úplnému odstranění ţivých mikroorganismů pomocí dekontaminačních postupů. [10] 

Interní audit – systematický, nezávislý a dokumentovaný proces pro získávání důkazů 

z auditu a pro jeho objektivní hodnocení s cílem stanovit rozsah splnění kritérií auditu 

systému řízení environmentu stanovených organizací. [4] 

Odpad ze zdravotnictví – odpad z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo 

jim podobných zařízení zahrnující komponenty různého fyzikálního, chemického a 

biologického materiálu, který vyţaduje zvláštní nakládání a likvidaci vzhledem ke 

specifickému zdravotnímu riziku. Zahrnuje pevný nebo kapalný odpad, který vzniká při 

léčebné péči nebo při obdobných činnostech. [10] 

Ohlašovací povinnost je povinnost stanovená původcům a oprávněným osobám, kteří 

splňují v produkci odpadu zákonný mnoţstevní limit. [10] 

Prevence znečištění, předcházením znečištění – pouţívání procesů, praktik, technik, 

materiálů, výrobků, sluţeb nebo energie k zabránění, sníţení nebo regulování (samostatně 

nebo v kombinaci) vzniku emisí nebo vypouštění jakéhokoli druhu znečišťující látky nebo 

odpadu tak, aby se sníţily negativní environmentální dopady. [10] 
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Shromažďování odpadu je krátkodobé soustřeďování odpadu do shromaţďovacích 

prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady. [10] 

Shromažďovací místo je místo určené ke shromáţdění odpadu ve shromaţďovacích 

prostředcích před dalším nakládáním s nimi. Při jeho volbě musí být zohledněny otázky 

bezpečnosti při jeho obsluze, poţární bezpečnosti, čištění, jeho dostupnosti a moţnosti 

obsluhy mechanizačními a dopravními prostředky. [10] 

Shromažďovací prostředky jsou nádoby, kontejnery nebo obaly určené ke 

shromaţďování zejména nebezpečných odpadů, které splňují obecné technické poţadavky 

kladené na shromaţďovací prostředky nebezpečných odpadů nebo chemických látek. Musí 

svým provedením umoţnit bezpečnost při obsluze, čištění a dezinfekci po svém 

vyprázdnění. Svým technickým provedením a vybavením místa, na němţ jsou umístěny, 

musí zabezpečit, ţe odpad do nich umístěný je chráněn před neţádoucím znehodnocením, 

odcizením nebo únikem do ţivotního prostředí. Musí být vybaveny identifikačními listy 

nebezpečných odpadů. [10] 

Zdravotní péče je lékařská činnost, jako je diagnostika, monitorování, léčení, prevence 

chorob nebo ulehčování tělesného postiţení člověka, včetně s tím spojeného výzkumu, 

prováděného pod dohledem lékaře nebo jiné osoby, která je k tomu oprávněna na základě 

své profesní kvalifikace. [10] 

Životní prostředí (environment) je prostředí, ve kterém organizace provozuje svou 

činnost zahrnující ovzduší, vodu, půdu, přírodní zdroje, rostliny a ţivočichy, lidi a jejich 

vzájemné vztahy. [4] 
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0 Úvod 
 

 

 Země nepatří člověku, naopak člověk patří Zemi. Skutečnosti, které byly ještě 

donedávna přehlíţeny a nebyly předmětem zájmu, se v průběhu moderní historie dostávají 

stále více do popředí, a to s konkrétními důkazy o devastaci ţivotního prostředí. Lidstvo si 

neuvědomovalo, ţe nahromadění odpadů a unikajících nečistot bude mít za následek 

mnohé nemoci a poškození organismů, vymírání divoce ţijících zvířat, znečištění ovzduší, 

vody, vzduchu a půdy – všech skutečností, na nichţ je člověk bytostně závislý. [1] Pokud 

se nezačneme se vší váţností zabývat vztahem mezi přírodou a ochranou ţivotního 

prostředí, mezi příčinami a následky, tzn. být lhostejnými, nepřijmout odpovědnost, můţe 

dojít nevyhnutelně k jevům, které mohou být v některých případech, zejména pokud se 

jedná o hledisko kvality ţivota, nevratnými. Na rozdíl od řady podnikových aktivit, jejichţ 

důsledky mohou mít místní nebo národní rámec, tomu tak v případě aktivit dotýkajících se 

ţivotního prostředí vţdy není, neboť jejich důsledky často nerespektují národní hranice 

(emise, znečištění vodních toků, vlivy na ozónovou vrstvu apod.), a proto ekologická 

tematika je – a do budoucna stále více bude – pod mezinárodním tlakem. [15] 

 

 Vedení Fakultní nemocnice Brno si cení ţivotního prostředí, a proto zvyšuje 

povědomí všech zaměstnanců o potřebě jeho ochrany, předcházení negativních dopadů a 

prosazování ekologických přístupů ve všech svých činnostech. Neustále zlepšuje své 

procesy s ohledem na šetrné vyuţívání zdrojů a prevenci znečištění. Od poloviny roku 

2008 probíhala implementace systému řízení environmentu podle normy ISO 14001 na 

Odboru hospodářsko-technické správy Fakultní nemocnice Brno. Jednalo se o pilotní 

projekt realizovaný ve zdravotnickém zařízení, který v současné době nemá v ČR obdoby. 

Systém je prozatím implementován na Pracovišti medicíny dospělého věku jako nadstavba 

fungujícího systému řízení kvality. Ke dni 12. 3. 2009 byl systém řízení environmentu na 

tomto pracovišti úspěšně certifikován společností Det Norske Veritas. Cílem této 

diplomové práce je rozšíření implementace systému řízení environmentu na všechna 

pracoviště Odboru hospodářsko-technické správy, respektive na Pracoviště dětské 

medicíny, Pracoviště reprodukční medicíny a Léčebnu pro dlouhodobě nemocné, a 

současně vyzdvihnout přínosy, které pro Fakultní nemocnici Brno zavedený systém řízení 

environmentu má.  
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Teoretická část 

 

1 Význam kvality v českém zdravotnictví 
 

 Kvalita není jen aktuální a módní problematika pro výrobní podniky, ale je i cílem 

řady nevýrobních organizací, ať uţ se jedná o obchodní společnosti nebo veřejný sektor, 

kam se řadí i zdravotnictví. A protoţe sluţby ve zdravotnictví mají nehmotný, abstraktní 

charakter, lze tudíţ velmi obtíţně měřit úroveň jejich kvality. Velkou roli zde hraje lidský 

faktor, zejména v oblasti přímého styku s pacientem. Výzkumy prokázaly, ţe zatímco 

v průmyslu je určujícím faktorem kvality kvalita výrobku (80 %), ve zdravotnickém 

zařízení představuje kvalita lékařské péče 50 %, na ošetřovatelskou péči připadá 25 %, na 

chování personálu 15 % a hodnocení vnitřního klimatu zdravotnického zařízení 10 %. 

Pacient tedy velmi citlivě vnímá poskytovanou péči, neformální zájem, slušnost i 

kompetenci zdravotníků. To vše potvrzuje, ţe poţadavky na řízení kvality ve sluţbách, a 

tudíţ i ve zdravotnictví, jsou snad ještě náročnější, neţ ve výrobním podniku. Neshodný 

výrobek v průmyslu nemá rozhodně tak velký dopad na kvalitu ţivota zákazníka jako 

neshodný výrobek ve zdravotnictví. V českém zdravotnictví se pojem kvalita většinou 

vztahuje jenom k medicínsko-technologické stránce procesu nebo léčebného zásahu. 

Kromě kvalitní diagnostiky či lékařské péče je však třeba do kvalitní péče o pacienta 

zahrnout i aspekty psychologické a etické, dále pak hlediska pacientů a dalších účastníků 

podílejících se na poskytování zdravotní péče. [14] 

  

 I v časech hospodářské nestability a krácení rozpočtů cítí poskytovatelé zdravotní 

péče nutnost ekologických řešení. Nejen environmentálně uvědomělí spotřebitelé 

poznávají jasné výhody udrţitelnosti – jak pro ţivotní prostředí, tak pro financování. Není 

ţádným tajemstvím, ţe ochrana ţivotního prostředí se stala ţhavým tématem v politice a 

médiích. Zdravotní péče asi nepatří mezi hlavní průmyslová odvětví, na něţ se vyvíjí tlak, 

aby zvýšila svou environmentální ohleduplnost, nicméně tento trend roste a je jasné proč. 

Změna klimatu můţe mít vliv na lidské zdraví a sektor zdravotnictví bude hrát klíčovou 

roli nejen při adaptaci na následky této změny, ale také v boji proti ní. Environmentální 

dopad zdravotnictví se můţe na první pohled zdát bezvýznamný, ale ve skutečnosti jsou 

nemocnice energeticky náročnými institucemi, které přispívají ke změně klimatu, ať uţ 

svou nákupní politikou, nakládáním se zdroji či spotřebou energie. [23] 
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2 Ekologicky odpovědné zdravotnictví 
 

 Trendy v moderních zdravotnických zařízeních jiţ nesměřují „pouze“ k lepší péči o 

pacienty, ale i k lepšímu působení na ţivotní prostředí ve svém okolí. Ve většině českých 

zdravotnických zařízení se však stále pouţívá velké mnoţství materiálů, které, ať uţ přímo 

nebo nepřímo, negativně ovlivňují ţivotní prostředí, zdraví pacientů a obyvatelstva 

všeobecně. Vedle nadměrné spotřeby energie, přírodních zdrojů a nedostatečného třídění 

odpadů, je problémem také značné rozšíření pomůcek z PVC, latexu nebo výrobků 

s obsahem rtuti. Pouţívání těchto problematických látek můţe negativně působit jak na 

zdraví pacientů, tak zdravotnického personálu. [20] 

 

2.1 PVC, dioxiny a ftaláty 

 

 PVC (polyvinylchlorid) je plast, jehoţ výrobu, pouţívání i likvidaci provází úniky 

toxických látek. Kromě chlóru se PVC skládá ze stovek přísad, které zajišťují konečnému 

výrobku poţadované vlastnosti. Mnohé z těchto přísad jsou známé tím, ţe poškozují lidské 

zdraví a ţivotní prostředí. Patří mezi ně např. těţké kovy, jako je olovo, a mnoho dalších 

látek jako změkčovadla (estery kyseliny ftalové neboli ftaláty). Tyto látky však nejsou 

v PVC pevně vázány a během pouţívání se uvolňují do prostředí. Obzvláště při pouţívání 

zdravotnických pomůcek vyrobených z takového materiálu je vliv na lidské zdraví, ve 

spojitosti s působením ftaláty prokazatelný. Jak tomu bylo v dějinách pouţívání chemikálií 

jiţ mnohokrát, ukázalo se, ţe někteří zástupci ze skupiny původně neškodných látek působí 

negativně na lidské zdraví. Mezi problematické a zároveň nejrozšířenější ftaláty patří 

především di-2-ethylhexyl ftalát (DEHP). DEHP je bezbarvá kapalina, zpravidla bez 

zápachu, která poškozuje ledviny a játra (hromadí se zde). [2,20] Inhalace DEHP zvyšuje 

riziko respiračních onemocnění (astmatu) a alergií. DEHP se snadno rozpouští 

v tekutinách, které obsahují tuk. Takovou tekutinou je krev, krevní deriváty, mateřské 

mléko a přípravky pro parenterální a enterální výţivu, jejichţ prostřednictvím se pak tato 

jedovatá látka snadněji dostává do lidského organismu. Pouţívání nejrizikovějších ftalátů 

bylo jiţ zakázáno v kosmetice, hračkách a dalších výrobcích pro děti. Ovšem ţádná 

legislativa zatím neupravuje jejich pouţívání ve zdravotnických pomůckách vyrobených 

z měkčeného PVC. [20] 
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 Zdravotnické pomůcky běţně obsahují v průměru 20 – 40 % DEPH. Příklady 

zdravotnického vybavení z PVC: 

 krevní vaky a sety, 

 okruhy pro plazmaferézu, 

 nosogastrické sondy, 

 dialyzační sety, 

 katétry, 

 zásobníky na nitroţilní roztoky a výţivu, 

 součásti systému nitroţilní výţivy, 

 laboratorní vybavení, 

 inhalační masky. 

 

Z hlediska negativního působení ftaláty jsou nejrizikovější skupinou pacienti na 

dialýze a novorozenci na jednotkách intenzivní péče, protoţe přicházejí do blízkého a často 

opakovaného styku s řadou zdravotnických pomůcek obsahujících tyto látky. Ohroţení 

zdraví, v souvislosti s pouţíváním PVC lze omezit. Výrobci a dodavatelé mají ve své 

nabídce řadu alternativních produktů, které se postupně prosazují na trhu. Mezi alternativní 

materiály patří polyetylen, polypropylen, polyuretan, silikon, ethylen vinyl acetát a 

vícevrstvé plasty. V České republice si rizika spojená s pouţíváním zdravotnických 

pomůcek z PVC, měkčených ftaláty, uvědomuje stále více odborníků. Přesto je omezování 

PVC ve zdravotnictví proces velmi pozvolný, coţ je způsobeno zatím zpravidla vyšší 

cenou alternativ, ale také stále ještě nedostatečným povědomím o této problematice. [20] 

 

2.2 Rtuť  

 

 Je aţ překvapivé, kolik různých uplatnění má ve zdravotnictví rtuť. Přímo ve 

zdravotnických zařízeních ji najdeme v řadě zdravotnických pomůcek, jako jsou 

teploměry, tonometry pro měření tlaku krve, gastrointestinální sondy aj. Je také součástí 

laboratorních chemikálií a některých farmaceutických přípravků (vakcíny, oční a nosní 

kapky). V zubařských ordinacích ji nalezneme v amalgámu a často se s ní setkáváme i 

v běţném elektronickém vybavení. [7] 
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Po rozbití pomůcky s obsahem rtuti a následném nesprávném zacházení s odpadem 

můţe dojít ke kontaminaci okolního prostředí a zvýšenému negativnímu působení na 

zaměstnance a pacienty. Při nesprávné manipulaci s rozlitou rtutí často přijímáme 

nezanedbatelné mnoţství rtuti vdechováním jejích par. [20] Na rozlitou rtuť se doporučuje 

pouţít bezpečnostní sadu, která zabrání nesprávné manipulaci. Příklad bezpečnostní sady 

je uveden v příloze č. 1. [22] Rozlitá rtuť kromě toho bývá zdrojem znečištění i pro širší 

okolí, pokud je sebraná rtuť vylita do výlevky, nebo uloţena do nádoby, která je později 

vyhozena do běţného odpadu.  

 

 I při dodrţování současných pravidel nelze úniky rtuti zcela eliminovat. Podle 

platné legislativy se se rtutí zachází jako s nebezpečným odpadem, který se většinou 

likviduje ve spalovnách, čímţ dochází k únikům emisí rtuti do ovzduší. Dokonce i moderní 

spalovny, které splňují normy, představují zdroj úniku rtuti. Ani alternativní metody 

nakládání se zdravotnickými odpady nejsou dostatečně přizpůsobené k tomu, aby si se rtutí 

poradily. Proto se doporučuje, aby se všemi výrobky, které obsahují rtuť, bylo nakládáno 

individuálně. Také skladování rtuti pro recyklaci není z hlediska ţivotního prostředí 

ideální, protoţe se vytříděná rtuť dostane opět do nových výrobků, kde bude představovat 

nové nebezpečí. V konečném důsledku se rtuť při kaţdém pouţití dostane dříve či později 

do odpadu a následně do ţivotního prostředí.  

 

Vliv rtuti na zdraví člověka je jednoznačně negativní. Působí jako kumulativní jed, 

který se z organizmu vylučuje jen velmi pozvolna a obtíţně. Rtuť prostupuje placentární 

bariérou a způsobuje vývojové poruchy plodu. Napadá centrální nervový systém, játra, 

ledviny, vyvolává zrakové a sluchové halucinace, nespavost i ochrnutí. Mnoţství rtuti, 

které je obsaţeno v klasickém lékařském teploměru, je asi jeden gram. Toto mnoţství stačí 

k tomu, aby kontaminovalo jezero o ploše aţ 80 000 m
2
 do té míry, ţe ryby, které v něm 

ţijí, nebudou vhodné ke konzumaci. [20] 

 

 V současné době naštěstí existuje široký výběr alternativ, které rtuť neobsahují a 

které se dají pouţít místo původního vybavení. Konvenční rtuťové teploměry se 

v nemocnicích nahrazují nejčastěji teploměry digitálními, dále pak teploměry 

bezdotykovými, skleněnými s bez-rtuťovou náplní, případně papírovými prouţky 

s tekutými krystaly. Příklad alternativy rtuťového teploměru je uveden na obr. 1. 
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Obr. 1 – Bez-rtuťový lékařský teploměr 

 

V porovnání s ostatními zdravotnickými pomůckami obsahují tonometry pro 

měření tlaku krve poměrně velké mnoţství rtuti (80 – 100 g / ks). Kvůli jejich rozšíření se 

společně s teploměry jedná o největší zdroj rtuti ve zdravotnictví. Volba bez-rtuťové 

alternativy (aneroidové a digitální tonometry) tak můţe mít skutečně výrazný dopad při 

zmenšování potenciálního vlivu nejen na pacienty a zaměstnance, ale i na ţivotní 

prostředí
1
. [20] 

 

2.3  Latex a latexová alergie 

 

Latex se vyuţívá k výrobě řady gumových výrobků, včetně chirurgických rukavic, 

katétrů, dýchacích okruhů, endotracheálních trubic, nazofaryngeálních a orofaryngeálních 

vzduchovodů apod. Latex nicméně v mnoha případech působí jako významný alergen, 

přičemţ mezi nejvíce ohroţené skupiny patří zdravotníci anebo pacienti po častých 

chirurgických zákrocích. Rozsah příznaků latexové alergie začíná u vyráţek po navléknutí 

chirurgických rukavic a sahá aţ po anafylaktický šok, ke kterému dochází při opakované 

působení na postiţeného jedince a který můţe zapříčinit smrt selháním srdce nebo 

zadušením.[17] Ke zmírnění latexové alergie jak u zdravotnického personálu, tak u 

ohroţených pacientů, je moţné dojít pouze co nejúplnějším sníţením rizika působení 

latexu a úpravou reţimů operačních sálů pro rizikové pacienty. [16] Mezi alternativní 

materiály nahrazující latex patří polyuretan, polyisopren, syntetický kopolymer nebo 

nitrilová pryţ. [20] 

                                                 
1
 Podle přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) byl ke dni 1. června 2009 ukončen prodej 

teploměrů pro měření tělesné teploty a ostatních měřících přístrojů obsahujících rtuť, které jsou určeny pro 

širokou veřejnost. Evropská komise však měla do 3. října 2009 přezkoumat moţnost omezení měřících 

přístrojů obsahujících rtuť i pro další pouţití (zdravotnictví, průmysl, věda), pokud budou k dispozici 

spolehlivé a bezpečné alternativy. V současné době moţnost pouţití měřidel se rtutí v oborech 

zdravotnictví, průmysl a věda nadále platí, jelikoţ není k dispozici dostatečně spolehlivá náhrada. [21] 
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2.4  Odpady  

 

Odpady ze zdravotnických zařízení jsou dle Evropské unie (dále EU) pokládány za 

prioritní tok odpadů, vzhledem k jejich rozmanitosti a komplikovanosti sloţení, ale především k 

potenciálnímu nebezpečí, které představují pro zdraví lidí a ţivotní prostředí, včetně rizika infekce. 

První řešení problematiky přineslo Nařízení vlády ČR č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového 

hospodářství České republiky, které stanovilo vypracování Realizačního programu pro odpady ze 

zdravotnictví. Program navrhl několik legislativních i metodických doporučení, která mají 

směřovat ke sníţení rizika pro zdraví a ţivotní prostředí. V ČR je ročně evidováno kolem 22 000 

tun vznikajících odpadů ze zdravotnictví. Z toho je cca 10 % evidováno jako odpady nebezpečné. 

Nakládání se zdravotnickými odpady musí jednoznačně splňovat základní cíl, tj. bezpečnost 

procesu, a to od vzniku odpadu aţ po jejich konečné odstranění.  

 

Nakládání s nebezpečnými odpady ze zdravotnictví můţe být příčinou vzniku onemocnění 

nebo poranění právě z důvodu moţných nebezpečných vlastností odpadu. Odpady obsahují 

především infekční agens, genotoxické látky, toxické chemické látky nebo nepouţitelná léčiva, 

radioaktivní látky a ostré předměty. Odpad můţe ohrozit jak pacienty, zdravotnický personál, 

pomocný personál tak i personál, který se zabývá shromaţďováním, přepravou a odstraněním 

odpadu. Můţe ohrozit veřejné zdraví i ţivotní prostředí. Riziko není moţné posuzovat obecně, ale 

vţdy je nutné vycházet ze specifických podmínek konkrétního zdravotnického zařízení. Největší 

riziko souvisí vţdy s nakládáním s infekčními nebo toxickými odpady a ostrými předměty. 

Základním předpokladem minimalizace zdravotních a environmentálních rizik v celém cyklu 

nakládání s odpady je řízený způsob nakládání v jednotlivých krocích, a to od třídění odpadu v 

místě jeho vzniku (odděleného shromaţďování odpadu), aţ po jejich bezpečné odstranění. Mezi 

hlavní cíle bezpečného nakládání s odpady patří nutnost třídění nebezpečných odpadů od odpadů 

ostatních, které nevyţadují zvláštní způsob nakládání a odstranění. Riziko odpadu ze zdravotnictví 

se sniţuje s přijetím kompletního a bezpečného systému třídění, sběru, transportu, shromaţdování a 

odstranění. Současně tím dochází ke sníţení nákladů na úpravu a odstranění.  

 

Nakládání s odpady ze zdravotnictví se řídí obecně zákonem
2
. Zdravotnické zařízení jako 

původce odpadů je povinno dodrţovat všechna ustanovení daná tímto zákonem a jeho vyhláškami. 

Zařazení odpadů podle Katalogu odpadů
3
 provádí původce odpadů podle skutečných vlastností 

odpadů v závislosti na technologii a místě vzniku odpadů.  

                                                 
2
 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

3
 Vyhláška MŢP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a 

seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu 

k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, ve znění pozdějších předpisů. 
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Odpady ze zdravotnických zařízení jsou zařazeny v Katalogu odpadů do skupiny 18 a jsou 

uvedeny v příloze č. 2, včetně příkladů zařazení odpadů pod jednotlivá katalogová čísla odpadů. 

Zavedení správného systému nakládání s odpady, zaloţeném na důkladném třídění odpadu ve 

zdravotnickém zařízení (odděleném shromaţďování odpadů), vede ke sníţení mnoţství odpadů, a 

to především nebezpečných. Poznatky o technologiích, které upravují infekční odpady 

(dekontaminace odpadu, nevratné transformace odpadu) umoţňují odstraňovat odpady ze 

zdravotnictví jako odpady kategorie „ostatní“ bez nebezpečné vlastnosti zejména infekčnosti se 

sníţeným rizikem pro zdraví lidí a ţivotní prostředí. Bez ohledu na pouţité technologie úpravy a 

odstranění odpadu je nutné, aby v celém cyklu nakládání s odpady ze zdravotnictví byla dodrţena 

pravidla na ochranu zdraví lidí a ţivotního prostředí. [10] Alternativní způsoby nakládání s odpady 

jsou uvedeny na Obr. 2. [1] Základním předpokladem bezpečného nakládání s odpady ze 

zdravotnictví je zpracování a následné dodrţování pokynu (provozního řádu) pro nakládání s 

odpady. [10] 

 

 

 

Obr. 2 – Alternativní způsoby nakládání s odpady 

 

 

2.4.1 Pokyny pro nakládání s odpady ze zdravotnictví 

 

  Pokyny pro nakládání s odpady ze zdravotnictví musí obsahovat jednotlivé postupy 

nakládání s odpady od místa jejich vzniku aţ po jejich likvidaci a to za celé zdravotnické zařízení i 

jeho jednotlivá oddělení. Pokyny zejména obsahují: 

 identifikační údaje původce odpadu (adresa, telefonické spojení, statutární zástupce apod.), 

 identifikační číslo původce odpadů, 
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 adresu příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo adresu příslušného 

krajského úřadu, 

 významná telefonní čísla (hasiči, záchranná sluţba, ČIŢP, orgány ochrany veřejného 

zdraví, ústavní hygienik apod.), 

 seznam odpadů podle Katalogu odpadů, kterých se provozní řád týká, včetně specifikace 

jednotlivých odpadů, které jsou pod jednotlivé druhy a kategorie odpadů zařazeny jejich 

původcem, 

 organizační zajištění nakládání s odpady - zodpovědné osoby pro jednotlivé stupně 

nakládání s odpady, včetně telefonního spojení, 

 způsob třídění (odděleného shromaţďování) a ukládání odpadu v místě jejich vzniku, 

 značení obalů, nádob a kontejnerů pro nakládání s odpady, 

 pokyny pro shromaţďování odpadu v areálu původce, 

 místa určená a označená pro shromaţďování nebo skladování odpadů, 

 pokyny pro transport odpadů v areálu původce (od soustřeďování odpadů do 

shromaţďovacích prostředků nebo skladů odpadů), 

 opatření pro případ havárie (postup při rozsypání, rozlití či úniku odpadu), 

 podmínky pro dekontaminaci odpadu, 

 název, sídlo a IČ oprávněné osoby, které jsou odpady předávány (u právnické osoby 

statutární zástupce), 

 způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s odpady (pracovní pomůcky, první 

pomoc při poranění), 

 způsob školení zaměstnanců, 

 identifikační listy nebezpečných odpadů, 

 grafické symboly nebezpečných vlastností odpadů. 

 

Součástí provozního řádu zdravotnického zařízení musí být i nakládání s mrtvými lidskými 

těly, včetně mrtvě narozených novorozenců, potratů a jejich ostatků, dále pak nakládání s částmi 

těl, včetně orgánů a amputovaných končetin. Nakládání s nimi se řídí zákony
4
. [10] 

 

                                                 
4
 Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 256/2001 Sb., o 

pohřebnictví a o změně některých zákonů, v platném znění; a Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech 

a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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2.4.2 Třídění a sběr odpadů v místě jejich vzniku 

 

Třídění odpadů (oddělené shromaţdování odpadů) probíhá v místě vzniku odpadů, to 

znamená na kaţdém pracovišti (ordinaci, pokoji, operačním sále, čekárně apod.). Pro tříděné 

odpady se pouţívá oddělených shromaţďovacích prostředků, odpovídajících druhu a povaze 

odpadů (např. pevné plastové pytle, plastové nádoby, pevné obaly na jehly a ostatní ostré 

předměty). Všechny shromaţďovací prostředky musí být pevně uzavíratelné, nepropustné a 

označené. Třídění odpadů se provádí nejen ve smyslu Katalogu odpadů podle jednotlivých druhů a 

kategorií, ale i s ohledem na další nakládání s ním, např. úprava odpadů a konečná likvidace 

odpadů. Jde především o oddělené ukládání do samostatných shromaţďovacích prostředků: 

 ostrých předmětů, 

 nepouţitelných léčiv, 

 cytostatik, 

 odpadů určených ke spálení (infekční odpady; biologicky kontaminované odpady a 

patologicko-anatomické odpady, které však nejsou v Katalogu odpadů uvedeny), 

 odpadů určených pro dekontaminaci (infekční odpady, biologicky kontaminované odpady, 

ostré předměty), 

 komunálních odpadů (kromě odpadů z infekčních oddělení), 

 plastu, skla, papíru apod., 

 chemických odpadů.  

 

Z důvodu ohroţení zdraví lidí, není moţné mísit nebezpečné odpady navzájem nebo 

nebezpečné odpady s ostatními odpady. Pro zdravotnické odpady je nezbytné z hlediska 

minimalizace zdravotních rizik trvat na přísném třídění odpadů, a to především ostrých předmětů, 

nepouţitelných léčiv, infekčních odpadů apod. Shromaţďovací prostředky s odpady se odstraňují z 

pracoviště zdravotnického zařízení (z ordinací, oddělení apod.) nejpozději v intervalu 1x za 24 

hodin. Poţadavky na shromaţďovací prostředky, které jsou určeny pro odpad ze zdravotnických 

zařízení, jsou následující: 

 

Plastové pytle, které jsou pouţívány pro odpad, musí splňovat následující vlastnosti:  

 maximální objem 0,1 m
3
,  

 síla materiálu musí být minimálně 0,1 mm a  

 materiál musí být, v případě dekontaminace odpadu, pro dekontaminaci určen.  

Plastové pytle, které se pouţívají na pracovištích s vysokým rizikem infekčních činitelů, musí být 

vyrobeny z materiálů s minimální sílou 0,2 mm. 
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Pevné nádoby pro ukládání ostrého odpadu, jako jsou jehly, skalpely a jiný ostrý materiál, 

musí být pevné a nepropíchnutelné. Musí umoţňovat průběţné uzavírání nádoby a po naplnění a 

před dalším nakládáním pevné uzavření. Pevné nádoby jako prostředky určené pro jednotlivé druhy 

odpadu musí být z materiálu, kde lze vyloučit moţnost jakéhokoliv mechanického poškození obalu 

(dvojitý obal, přepravky apod.). V případě, ţe ostatní zdravotnický odpad je spalován, mohou být 

uzavřené nádoby uloţeny do pytle pro infekční odpad určený pro spalování. Ostré předměty 

nesmí být přímo ukládány do papírových a propíchnutelných plastových obalů. 

 

Jedná-li se o pytle z tenčího materiálu, je třeba takové obaly zdvojit nebo pouţít pevné 

přepravky, do kterých by byly k přepravě ukládány. Tyto nebo jim podobné přepravky musí být z 

takového materiálu, který dovoluje následné čištění a dezinfekci po pouţití. Zcela nevhodné jsou 

shromaţďovací prostředky z papíru, vzhledem k tomu, ţe nesplňují výše uvedené poţadavky na 

bezpečné nakládání s odpady. [10] 

 

2.4.3 Značení shromažďovacích prostředků 

 

Kaţdý shromaţďovací prostředek je třeba, s ohledem na ochranu zdraví zaměstnanců 

zdravotnických zařízení i ostatních osob, které s odpady dále nakládají, řádně označit, zejména 

druhem odpadu, místem, datem a hodinou vzniku, katalogovým číslem odpadu a barevným 

odlišením shromaţďovacího prostředku. Barevné značení (barva obalu, etikety nebo značícího 

pruhu) je navrţeno dle způsobu likvidace odpadů a platných právních předpisů. Např. symbol pro 

biologické riziko (biohazard) je uveden na Obr. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 – symbol pro biologické riziko (biohazard) 

 

 



  
21 

 

 

Značení shromaţďovacích prostředků musí být umístěno na viditelném místě 

shromaţďovacího prostředku a musí obsahovat: 

 název druhu odpadu, katalogové číslo odpadu, kategorii odpadu, čas a datum vzniku 

odpadu, 

 označení oddělení, kde odpady vznikly, 

 jméno osoby zodpovědné za nakládání a značení, 

 hmotnost odpadu, 

 grafický symbol nebezpečné vlastnosti odpadu nebo označení symbolem či nápisem 

biohazard (Obr. 3), 

 označení pro další nakládání s odpady (ke spálení, k dekontaminaci apod.).  

 

Pro bezpečné nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení je vhodné barevné značení
5
 

shromaţďovacích prostředků dle druhu odpadu nebo způsobu odstranění. V některých případech je 

moţné označit alespoň štítek na shromaţďovacím prostředku a nalepit symbol nebezpečnosti 

zdravotnického odpadu. [10] 

 ţlutá   –  infekční odpady 

 červená  –  odpady ke spálení 

 černá   –  patologicko-anatomické odpady 

 modrá   –  ostatní odpady (nejsou nebezpečné) 

 zelená   –  odpady k dekontaminaci 

 transparentní  –  komunální odpady (nejsou nebezpečné) 

 

2.4.4 Shromažďování, skladování a přeprava odpadů  

 

Shromaţďovací prostředky na shromaţďovacích místech odpadů ve zdravotnických 

zařízeních, zejména jde-li o speciální nádoby nebo kontejnery, musí svým provedením 

nebo v kombinaci s technickým provedením a vybavením místa, v němţ jsou umístěny, 

zabezpečit, ţe odpady do nich umístěné jsou chráněny před neţádoucím znehodnocením, 

odcizením nebo únikem do ţivotního prostředí. Shromaţďovací prostředky je moţné 

vyprázdnit pouze do přepravních obalů odpovídajících přepravě nebezpečných látek nebo 

mohou být samy přepravním obalem, pokud vyhovují právní úpravě pro přepravu 

nebezpečných věcí
6
. 

                                                 
5
 WHO: Health Care Waste, Copenhagen, 1998. 

  WHO: Safe management of Wales from health care activities, Geneva, 1999. 
6
 Vyhláška MZV č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 

   (ADR), ve znění pozdějších předpisů. 
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Shromaţďovací prostředky odpadů musí zejména splňovat tyto základní technické 

poţadavky: 

 odlišení shromaţďovacích prostředků odpadů (tvarové, barevné nebo popisem) od 

prostředků nepouţívaných pro nakládání s odpady, nebo pouţívaných pro jiné 

druhy odpadů, 

 zajištění ochrany odpadů před povětrnostními vlivy, pokud jsou shromaţďovací 

prostředky určeny pro pouţití mimo chráněné prostory a nejsou-li určeny pouze pro 

odpady inertní,  

 zajištění proti přebývání hmyzu, hlodavců, příp. jiných škůdců, 

 odolnost proti chemickým vlivům odpadů, pro které jsou určeny, 

 v případě, ţe shromaţďovací prostředky slouţí i jako přepravní obaly, musí 

splňovat poţadavky zvláštních právních předpisů upravujících přepravu 

nebezpečných věcí, 

 zabezpečení, aby odpady do nich umístěné byly chráněny před neţádoucím 

znehodnocením, zneuţitím, odcizením, smícháním s jinými druhy odpadů nebo 

únikem ohroţujícím zdraví lidí nebo ţivotní prostředí,  

 svým provedením zajistí bezpečnost při obsluze, čištění a dezinfekci po svém 

vyprázdnění.  

 

Při volbě shromaţďovacího místa nebo umístění shromaţďovacího prostředku musí 

být zohledněny otázky bezpečnosti při práci s odpady, poţární bezpečnost, dostupnost a 

moţnost nakládat s odpady pomocí obsluhy mechanizačními a dopravními prostředky. V 

blízkosti shromaţďovacího prostředku pro nebezpečné odpady, shromaţďovacího místa 

nebezpečných odpadů nebo na nich musí být umístěn identifikační list shromaţďovaného 

odpadu. Maximální doba mezi shromáţděním infekčního odpadu ze zdravotnictví a jeho 

odstraněním je v zimním období 72 hodin a v letním období 48 hodin. Časový termín 

odstranění je dán vyhláškou
7
.  

 

Pro zdravotnické odpady je nutné umístit uvnitř zdravotnického zařízení sklad. 

Odpady musí být skladovány v pytlích nebo v kontejnerech v odděleném prostoru, 

místnosti nebo budově. Rozměry skladovacích prostředků musí odpovídat mnoţství 

                                                 
7
 Vyhláška MZ č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení, vzniku a šíření infekčního 

onemocnění a hygienické poţadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. 
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produkovaných odpadů a frekvenci jeho soustřeďování. Sklad nebezpečných odpadů musí 

být k účelu skladování odpadu schválen a zkolaudován příslušnými kompetentními úřady. 

Pro skladování anatomicko-patologických odpadů a infekčních odpadů musí být 

skladovací prostředky snadno čistitelné a jejich povrch musí umoţňovat provádění 

pravidelné dezinfekce. Teplota pro skladování anatomických a infekčních odpadů nesmí 

překročit rozmezí mezi 3 aţ 8 °C.  

 

Přepravní prostředky pro transport odpadů v areálu zdravotnických zařízení musí 

splňovat tyto základní poţadavky: 

 vnitřní přepravní prostor dopravního prostředku musí být omyvatelný a snadno 

čistitelný, 

 nesmí vytvářet podmínky pro přebývání hmyzu, hlodavců, příp. jiných škůdců, 

 v dopravním prostředku nesmějí zůstávat zbytky odpadů, 

 konstrukce dopravního prostředku musí zajistit snadnou a bezpečnou nakládku i 

vykládku bez nebezpečí poškození shromaţďovacího prostředku odpadů. 

Při a po skončení přepravy musí být všechny uzávěry (zavázání, slepení, pečeti atd.) 

shromaţďovacího prostředku nepoškozené a funkční. [10] 

 

2.4.5 Úprava odpadů dekontaminací 

 

Dekontaminace odpadů patří mezi metody, které jsou doporučeny pro sníţení rizik 

plynoucích z infekčnosti odpadů před jejich přepravou ze zdravotnického zařízení ke 

konečnému odstranění. Dekontaminace je úprava odpadů za účelem úplného odstranění 

biologických činitelů (např. sterilizace je definována jako úplná eliminace všech forem 

mikrobiálního ţivota, včetně vysoce rezistentních spór) nebo redukce hladiny mikrobiální 

kontaminace (např. dezinfekce). K dekontaminaci odpadů ze zdravotnických zařízení je 

moţné pouţít různé typy certifikovaných zařízení zaloţené především na principech parní 

sterilizace, horkovzdušné sterilizace, mikrovlnném ohřevu apod.  

 

Při dovozu, distribuci nebo výrobě zařízení určeného k dekontaminaci odpadů je 

nutné, aby dovozce, výrobce nebo distributor doloţil provozovateli následující podklady: 

 doklad o specifikaci přístroje nebo metody z hlediska schopnosti dekontaminačního 

zařízení eliminovat nebo redukovat jednotlivé skupiny biologického činitele na 
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přijatelnou hladinu z hlediska ochrany zdraví lidí. Výběr dekontaminačního 

zařízení záleţí na typech kontaminace odpadu biologickým činitelem v místě jeho 

vzniku a způsobu konečného odstranění odpadu. Vysoce infekční odpady z 

pracovišť, kde je moţná jejich kontaminace biologickým činitelem III. a IV. 

kategorie, musí být ve smyslu zvláštních předpisů
8
 dekontaminovány 

autoklávováním v místě jejich vzniku, 

 doklad o účinnosti zařízení. V případě, ţe účinnost není výrobcem ověřena a 

doloţena, je nezbytné provést proces validace metody dekontaminace na 

specializovaných pracovištích (např. národní referenční laboratoře SZÚ), před 

uvedením zařízení do provozu.  

 

Provozování zařízení na dekontaminaci odpadů musí mít návaznost na celý systém 

nakládání s odpady ve zdravotnickém zařízení i na nakládání mimo toto zdravotnické 

zařízení, tj. po jeho předání oprávněné osobě k odstranění. Účinnost dekontaminačního 

zařízení se kontroluje na základě fyzikálních, chemických a biologických indikátorů. 

Biologický indikátor je doporučen dle typu zařízení (např. B. stearothermophilus nebo B. 

subtilis). Doporučená kontrola pomocí bioindikátorů je kaţdý 50-tý cyklus během 

zkušebního provozu, dále pak kaţdý 200-stý cyklus dekontaminace odpadu, pokud není 

stanoven kratší interval, dále vţdy po technických úpravách, opravách apod. Způsob 

kontroly musí být uveden v provozním řádu dekontaminačního zařízení, včetně způsobu 

metody stanovení. Minimální doporučenou četnost stanoví příslušný orgán státní správy po 

dohodě s orgánem ochrany veřejného zdraví. Za metodu sledování účinnosti 

dekontaminačního zařízení není moţné povaţovat stěry z tohoto zařízení. Kontrolu 

nastavení technických parametrů, které ovlivňují účinnost dekontaminačního procesu, je 

nutné provádět minimálně 1x ročně. [10] 

 

                                                 
8
 Vyhláška MZ č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 

hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění 

biologických expozičních testů a náleţitostí hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli;  

   Vyhláška MZ č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení, vzniku a šíření infekčních 

onemocnění a hygienické poţadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. 
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2.4.6 Chemické odpady 

 

Do této skupiny patří pevné a kapalné chemické látky a chemické přípravky 

z laboratoří nebo látky, které vznikají při diagnostických vyšetřeních, experimentálních 

pracích, čištění nebo dezinfekci. Chemické odpady se dělí do dvou skupin: 

a) nebezpečné odpady (rozděleny do skupin podle svých vlastností): 

 toxické 

 toxické s chronickými účinky (karcinogenní, mutagenní, teratogenní) 

 dráţdivé 

 vysoce reaktivní 

b) ostatní chemické odpady, které nemají nebezpečné vlastnosti.  

 

Chemické odpady musí být odstraněny podle postupů uvedených v provozních 

řádech jednotlivých pracovišť, kde chemické odpady vznikají, nebo předány k odstranění 

oprávněným osobám. Označování shromaţďovacích a přepravních prostředků 

nebezpečných chemických odpadů se řídí zvláštními právními předpisy
9
. [10] Grafické 

symboly označující vlastnosti nebezpečných chemických odpadů jsou uvedeny na Obr. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 – grafické symboly vlastností nebezpečných chemických látek 

 

 

 

                                                 
9
 Vyhláška MZV č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 

(ADR), ve znění pozdějších předpisů. 

     Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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3 Systém řízení environmentu dle normy ISO 14001:2004 
 

 

 Organizace všech typů projevují rostoucí zájem o dosaţení a prokázání svého 

dobrého environmentálního profilu řízením dopadů svých činností, výrobků a sluţeb na 

ţivotní prostředí v souladu se svou environmentální politikou a cíli. To vše se děje 

v kontextu zpřísňování environmentálních zákonů, rozvoje hospodářské politiky a jiných 

opatření, podporujících ochranu ţivotního prostředí, a v kontextu vzrůstajícího zájmu o 

environmentální problematiku a udrţitelný rozvoj vyjádřený zainteresovanými stranami. 

 

 Norma ISO 14001:2004 specifikuje poţadavky na systém řízení environmentu, 

které mají organizaci umoţnit přípravu a zavedení politiky a cílů, které berou v úvahu 

poţadavky právních předpisů a informace o významných environmentálních aspektech. Je 

zamýšlena tak, aby mohla být uplatněna v organizacích všech typů a velikostí a aby 

zohlednila různé geografické, kulturní a sociální podmínky. Úspěch systému závisí na 

závazku a zapojení všech úrovní a funkcí v organizaci, zejména vrcholového vedení. 

Takový systém umoţňuje organizaci připravit environmentální politiku, navrhnout cíle a 

procesy pro dosaţení závazků obsaţených v politice, přijmout opatření nezbytná pro 

zlepšení svého environmentálního profilu a prokázat shodu systému s poţadavky této 

normy. Hlavním cílem této mezinárodní normy je podporovat ochranu ţivotního prostředí 

a prevenci znečištění v rovnováze se sociálními a ekonomickými potřebami. Je třeba si 

uvědomit, ţe mnohé z těchto poţadavků je moţné řešit současně a ţe tato řešení mohou být 

kdykoli upravena.  

 

 Druhé vydání této normy je zaměřeno na upřesnění prvního vydání (z roku 1996) a 

patřičně zohledňuje ustanovení ISO 9001
10

 s cílem zvýšení kompatibility těchto dvou 

norem ku prospěchu uţivatelské veřejnosti. Norma je zaloţena na metodologii Demingova 

cyklu známé jako Plánuj-Dělej-Kontroluj-Jednej (PDCA). Metodologii PDCA lze ve 

stručnosti popsat takto: 

 Plánuj: stanov cíle a procesy nezbytné k dosaţení výsledků v souladu 

s environmentální politikou organizace. 

 Dělej: uplatňuj procesy. 

                                                 
10

 ČSN EN ISO 9001:2009 - Systémy managementu kvality – Poţadavky. 
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 Kontroluj: monitoruj a měř procesy ve vztahu k environmentální politice, cílům, 

cílovým hodnotám, poţadavkům právních předpisů a dalším poţadavkům a 

podávej zprávy o výsledcích. 

 Jednej: prováděj opatření pro neustálé zlepšování výkonnosti systému řízení 

environmentu. 

 

Systematické vyuţívání a zavedení řady metod environmentálního managementu 

můţe přispět k dosaţení optimálních výsledků pro všechny zainteresované strany. Přijetí 

této normy však samo o sobě nemůţe zajistit dosaţení optimálních environmentálních 

výsledků. V zájmu dosaţení environmentálních cílů můţe systém řízení environmentu vést 

organizaci k tomu, aby vzala v úvahu zavedení nejlepších dostupných technik tam, kde je 

to vhodné a ekonomicky únosné, a aby plně zváţila nákladovou efektivnost takových 

technik. [4] Dynamický model systému řízení environmentu je znázorněn na Obr. 5. [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 – dynamický model systému řízení environmentu 
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3.1 Všeobecné požadavky 

 

 Zavedení systému řízení environmentu má vést ke zlepšení environmentálního 

profilu, proto je tato norma zaloţena na myšlence, ţe organizace bude pravidelně 

přezkoumávat a vyhodnocovat svůj systém řízení environmentu, aby nalezla moţnosti jeho 

zlepšení a realizovala je. Rychlost, rozsah a časový rozměr tohoto procesu neustálého 

zlepšování jsou určovány samotnou organizací v závislosti na ekonomických, personálních 

a jiných okolnostech. Norma po organizaci vyţaduje: 

a) vytvoření vhodné environmentální politiky, 

b) identifikaci environmentálních aspektů vycházejících z minulých, současných nebo 

plánovaných činností organizace, jejích výrobků a sluţeb, 

c) identifikaci příslušných poţadavků právních předpisů a jiných poţadavků, které se 

na organizaci vztahují, 

d) identifikaci priorit a vhodných environmentálních cílů a cílových hodnot, 

e) vytvoření struktury a programu k realizaci politiky a dosaţení cílů, 

f) realizaci plánování, řízení, monitorování, opatření k nápravě a preventivních 

opatření, auditů a přezkoumání tak, aby byla zajištěna shoda s danou 

environmentální politikou a adekvátnost systému řízení environmentu a 

g) schopnost přizpůsobovat se změnám. 

 

Organizace můţe svobodně a pruţně definovat svá omezení a můţe se rozhodnout 

zavést tuto mezinárodní normu v rámci celé organizace nebo v rámci jednotlivých 

provozních jednotek či činností organizace. Určení rozsahu má slouţit k ujasnění hranic 

organizace, ve kterých se bude systém řízení environmentu uplatňovat. [4] 

 

3.2 Environmentální politika 

 

 Environmentální politika má odráţet závazek vrcholového vedení být ve shodě 

s příslušnými poţadavky právních předpisů a jinými poţadavky, uplatňovat prevenci 

znečištění a průběţně se zlepšovat. Politika je základem pro stanovování cílů a cílových 

hodnot organizace; má být dostatečně jasná, aby byla srozumitelná jak pro interní tak pro 

externí zainteresované strany. Dále má být pravidelně přezkoumávána a revidována tak, 

aby odráţela měnící se podmínky a informace. [4] 
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3.3 Plánování 

 

3.3.1 Environmentální aspekty 

 

 Organizace si musí určit, jaké jsou její environmentální aspekty v rámci systému 

řízení environmentu z pohledu vstupů a výstupů (ať zamýšlených nebo nezamýšlených) 

spojených s její minulou nebo současnou činností, výrobky, sluţbami, plánovanými nebo 

novými projekty, novými nebo upravenými činnostmi apod. Tento proces má zahrnovat 

běţné provozní podmínky, abnormální provozní podmínky, spouštění a zastavování 

provozu a rovněţ logicky předvídatelné situace havarijního ohroţení. [4] 

 

 Ačkoli neexistuje ţádný jednotný postup identifikace environmentálních aspektů, 

můţe vybraný postup zahrnovat např.: 

 emise do ovzduší, 

 úniky látek do vody, 

 úniky látek do půdy, 

 vyuţívání surovin a přírodních zdrojů, 

 vyuţívání energie, 

 emitované energie (teplo, záření, vibrace aj.) 

 odpady a vedlejší produkty, 

 fyzikální znaky (velikost, barva, tvar, vzhled aj.). 

Mimo environmentální aspekty, které můţe přímo řídit, má organizace vzít v úvahu 

aspekty, které můţe ovlivnit, např. aspekty spojené se zboţím a sluţbami, které sama 

poskytuje.  

 

 Změny v ţivotním prostředí, ať příznivé či nepříznivé, které zcela nebo částečně 

vyplývají z environmentálních aspektů organizace, se nazývají environmentální dopady. 

Vztah mezi environmentálními aspekty a dopady je vztahem příčiny a následku. Vzhledem 

k tomu, ţe organizace můţe mít mnoho environmentálních aspektů a s nimi spojených 

dopadů, má vytvořit kritéria a metodiku určování těch aspektů a dopadů, které povaţuje za 

významné. Proces identifikace a hodnocení environmentálních aspektů má zváţit lokalitu, 

kde činnosti probíhají, náklady a čas pro provedení analýz a dosaţitelnost spolehlivých 

údajů. [4] 
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3.3.2 Požadavky právních předpisů a jiné požadavky 

 

 Organizace si musí identifikovat veškeré poţadavky právních předpisů, ať uţ se 

jedná o národní a mezinárodní předpisy nebo právní poţadavky státu, kraje, okresu aj. 

Mezi jiné poţadavky, které mohou pro organizaci platit, patří: 

 dohody s orgány veřejné správy, 

 dohody se zákazníky, 

 směrnice jiné neţ zákonné povahy, 

 české státní normy a metodiky, 

 dobrovolné zásady nebo kodexy správné praxe, 

 poţadavky obchodních sdruţení, 

 dohody se skupinami občanů nebo nevládními organizacemi aj. [4] 

 

3.3.3 Cíle, cílové hodnoty a programy 

 

 Cíle a cílové hodnoty mají být konkrétní a všude, kde je to moţné, měřitelné. Měly 

by zahrnovat krátkodobou i dlouhodobou problematiku. Vytvoření a pouţívání programů 

je důleţité pro úspěšnou realizaci systému řízení environmentu. Kaţdý program má 

popisovat, jak bude dosaţeno cílů a cílových hodnot organizace, včetně časových 

harmonogramů a určení zaměstnanců odpovědných za zavedení programů. [4] 

 

3.4 Zavedení a provoz 

 

3.4.1 Zdroje, úlohy, odpovědnost a pravomoc 

 

 Úspěšné zavedení systému řízení environmentu je závazkem pro všechny osoby 

pracující pro organizaci nebo z pověření organizace. Environmentální úlohy a 

odpovědnosti nemají mít pouze zaměstnanci útvarů ochrany ţivotního prostředí, ale mají 

pokrývat i jiné úseky v organizaci. Tento závazek má začínat na nejvyšších úrovních 

vedení. V souladu s ním má vrcholové vedení vytvořit environmentální politiku organizace 

a zajistit zavedení systému řízení environmentu. Jako součást tohoto závazku má vrcholové 

vedení jmenovat konkrétního představitele vedení s přidělenou odpovědností a pravomocí 

pro zavedení systému řízení environmentu. Vedení má rovněţ zajistit poskytnutí 
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dostatečného mnoţství zdrojů, jako je např. organizační infrastruktura, k tomu, aby byl 

systém řízení environmentu vytvořen, zaveden a udrţován. [4] 

3.4.2 Odborná způsobilost, výcvik a povědomí 

 

 Organizace má identifikovat povědomí, znalosti, porozumění a dovednosti potřebné 

pro kaţdou osobu s odpovědností a pravomocí k provádění činností pro ni. Tato norma 

vyţaduje, aby: 

 ty osoby, jejichţ práce můţe zapříčinit významné environmentální dopady 

identifikované organizací, byly odborně způsobilé k provádění činností, na které 

byly určeny, 

 potřeby výcviku byly identifikovány, a aby byla přijata opatření k zajištění výcviku, 

 všechny osoby byly seznámeny s environmentální politikou, systémem řízení 

environmentu organizace a s environmentálními aspekty činností, výrobků a sluţeb 

organizace, které mohou být ovlivněny jejich činností. 

 

Povědomí, znalosti, porozumění a odborná způsobilost mohou být získány nebo 

zlepšeny pomocí výcviku, vzdělávání nebo pracovních zkušeností. Organizace má rovněţ 

vyţadovat, aby smluvní partneři pro ni pracující byli schopni prokázat, ţe jejich 

zaměstnanci mají odpovídající odbornou způsobilost anebo byli odpovídajícím způsobem 

vycvičeni. [4] 

 

3.4.3 Komunikace 

 

 Interní komunikace je důleţitá pro zajištění účinného zavedení systému řízení 

environmentu. Metody interní komunikace mohou zahrnovat pravidelná setkání 

pracovních skupin, zpravodaje, nástěnky a intranetové stránky. Při zvaţování externí 

komunikace o environmentálních aspektech má organizace vzít v úvahu pohledy a 

informační potřeby všech zainteresovaných stran. Jestliţe se organizace rozhodne externě 

komunikovat o svých environmentálních aspektech, můţe si pro to vytvořit postupy. Tyto 

postupy se pak mohou měnit v závislosti na několika faktorech, včetně typů informací, 

které mají být sděleny, cílových skupin a individuálních okolností organizace. Metody 

externí komunikace mohou zahrnovat výroční zprávy, zpravodaje, internetové stránky a 

schůzky s občany. [4] 
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3.4.4 Dokumentace 

 

 Dokumentace má být dostatečně detailní, aby popsala systém řízení environmentu a 

vzájemnou součinnost jeho částí a aby poskytovala návod, kde je moţné získat další 

detailnější informace o provozu specifických částí systému. Tato dokumentace můţe být 

integrována do dokumentace dalších systémů zavedených v organizaci. Nemusí mít tedy 

vţdy formu samostatné příručky. Dokumenty původně vytvořené pro jiné účely neţ pro 

systém řízení environmentu se mohou pouţít jako část tohoto systému. Jestliţe se pouţijí, 

je třeba, aby na ně byl v systému uveden odkaz. Příklady dokumentace: 

 vyhlášená politika, cíle a cílové hodnoty, 

 informace o významných environmentálních aspektech, 

 pracovní postupy, směrnice, metodické pokyny, 

 informace o procesech, 

 organizační schémata, 

 interní a externí normy, 

 místní havarijní plány a  

 záznamy. 

 

Dokumentace poţadovaná systémem řízení environmentu a touto normou musí být 

řízená, tzn., ţe organizace musí vytvořit, zavést a udrţovat postupy pro: 

 schvalování správnosti dokumentů před jejich vydáním, 

 přezkoumávání a aktualizování podle potřeby a potvrzení platnosti dokumentů, 

 zajištění identifikace změn a stavu po poslední revizi dokumentů, 

 zajištění dostupnosti důleţitých verzí příslušných dokumentů na místě, kde jsou 

pouţívány, 

 zajištění toho, aby dokumenty externího původu určené organizací jako nezbytné 

pro plánování a provozování systému řízení environmentu byly identifikovány a 

jejich distribuce byla řízena, 

 zamezení pouţití neplatných dokumentů a jejich vhodné označení, jestliţe zůstávají 

zachovány pro jakékoli účely. [4] 
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3.4.5 Řízení provozu 

 

 Organizace musí určit a plánovat ty operace a činnosti, které souvisejí 

s významnými environmentálními aspekty v souladu s její environmentální politikou, cíly 

a cílovými hodnotami tak, aby byly prováděny za přesně stanovených podmínek a zajistit, 

aby řídila nebo sniţovala negativní dopady s nimi spojené. Má zahrnovat veškeré části 

jejích operací, včetně činností údrţby. Dále tato norma poţaduje pouţití dokumentovaných 

postupů pro řízení situací, kdy by absence dokumentovaných postupů mohla vést 

k odchýlení od environmentální politiky, cílů a cílových hodnot. [4] 

 

3.4.6 Havarijní připravenost a reakce 

 

 Je odpovědností kaţdé organizace rozvíjet havarijní připravenost a postupy reakcí 

na havárie, které jsou přiměřené jejím zvláštním potřebám. Při zpracování svých postupů 

má organizace zohlednit: 

 povahu havarijního nebezpeční lokality, např. hořlavé kapaliny, skladovací nádrţe a 

stlačené plyny a opatření, která se mají přijmout v případě rozlití, rozsypání nebo 

úniku zapříčiněného havárií, 

 nejpravděpodobnější druh a rozsah nastalé situace havarijního ohroţení, 

 nejvhodnější metody reakce na havárii nebo situaci havarijního ohroţení, 

 interní a externí plány komunikace, 

 činnosti potřebné pro minimalizování environmentálních škod, 

 akce na zmírňování důsledků a reagování pro různé druhy havárií a situací 

havarijního ohroţení, 

 potřeby procesů pro následné vyhodnocení havárií, aby bylo moţné vytvořit a 

zavést opatření k nápravě a preventivní opatření, 

 periodické prověřování postupů havarijní reakce, 

 výcvik zaměstnanců odpovědných za havarijní reakce, 

 seznam klíčových zaměstnanců a podpůrných a záchranných organizací včetně 

kontaktních informací, 

 únikové cesty a shromaţďovací místa, 

 moţnost vzniku situací havarijních ohroţení v sousedících zařízeních, 

 moţnost vzájemné pomoci od sousedících organizací. [4] 
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3.5 Kontrola 

 

3.5.1 Monitorování a měření 

 

 Provoz organizace můţe mít celou řadu činností např. činnosti spojené 

s monitorováním a měřením vypouštěných odpadních vod mohou zahrnovat biologickou a 

chemickou spotřebu kyslíku, teplotu a kyselost. Údaje z monitorování a měření by měly 

být analyzovány pro identifikaci zákonitostí a získání informací. Znalosti získané z těchto 

informací mohou být pouţity pro zavedení opatření k nápravě a preventivních opatření. 

Tam, kde je nezbytné mít validní výsledky, musí být měřicí zařízení kalibrována nebo 

ověřována v předem určených intervalech. [4] 

 

3.5.2 Hodnocení souladu 

 

 Organizace má být schopna prokázat, ţe vyhodnotila soulad s identifikovanými 

poţadavky právních předpisů a jiných poţadavků, včetně příslušných povolení a licencí. 

[4] Z těchto záznamů musí být zřejmé, zda zjištěné vlivy jsou v přijatelných mezích 

(povolených či určených limitech) či nikoliv. Typickými příklady záznamů budou různé 

protokoly ať interní či externí, ale i poznámky ve stavebním deníku o environmentálních 

kontrolách provedených ve skladech nebo na staveništích a o případných přijatých 

opatřeních. [18] 

 

3.5.3 Neshoda, opatření k nápravě a preventivní opatření 

 

 Jednou ze základních úloh dobře fungujícího systému je zajištění shody 

s poţadavky ať legislativy, zákazníků, vlastních provozních specifikací atd. Jakékoliv 

neplnění poţadavků je označováno jako neshoda a tento stav by měl být mementem pro 

řídící pracovníky a výzvou k reakci – k realizaci nápravy a přijetí opatření k nápravě nebo i 

preventivních opatření. Cílem je vytvořit takový stav, kdy je minimalizován výskyt neshod 

a pokud moţno se předchází jejich vzniku. Neshody jsou totiţ viditelným rysem 

nedostatečně fungujícího systému (ekologické nehody či havárie). Výhodnější je reagovat 

na první symptomy neshod a předcházet jejich vzniku neţ následně odstraňovat jejich 

důsledky. [18] 
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3.5.4 Řízení záznamů 

 

 Záznamy z pohledu managementu plní řadu funkcí: 

 v přímé či koncentrované podobě podávají managementu informaci o stavu a 

vývoji sledované reality, resp. mohou slouţit jako podklad pro kontrolu průběhu 

procesů apod., v oblasti environmentu z protokolu čističky odpadních vod o 

provedené kontrole vypouštěných vod lze určit, jakých bylo dosaţeno hodnot 

biologické a chemické čistoty vypouštěných vod, teploty a kyselosti, hodnot 

nerozpustných látek, znečištění vod těţkými kovy apod. 

 představují podklady, které můţeme vyuţít pro různé analýzy trendů, určení příčin, 

vyhodnocení nákladů atd. 

 zabezpečují průkazný materiál o tom, ţe určité skutečnosti byly respektovány, 

dodrţeny, naplněny apod.  

 

Pro vedení záznamů je vhodné připravit formuláře, které zabezpečí 

standardizovanou podobu záznamů. Záznamy by měly být jasně identifikovány slovním 

označením (popř. i číselným označením), ze kterého vyplyne, jakou skutečnost zachycují. 

Některé formuláře v oblasti environmentu musí mít podobu danou legislativními předpisy, 

např. hlášení o produkci a nakládání s odpady nebo identifikační list nebezpečného 

odpadu. Pro vedení záznamů platí následující poţadavky: 

 všechny záznamy musí být čitelné, opravy drobných chyb lze provádět pouze 

přeškrtnutím a nadpisem správného záznamu s parafou, musí navazovat na činnosti, 

výrobky nebo sluţby, o kterých se v nich hovoří, 

 musí se skladovat a uchovávat tak, aby byly pohotově k vyhledávání v zařízeních 

zamezujících jejich poškození nebo zhoršení jejich stavu a ztrátě.  

 

Záznamy stejně jako dokumenty mohou být vedeny v klasické papírové nebo 

elektronické podobě. V případě vedení záznamů na elektronických nosičích je nutné 

zabezpečit ochranu digitálně vedených dat. [18] 
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3.5.5 Interní audit 

 

Periodické vykonávání environmentálního auditu v organizaci indikuje, jak úspěšně 

se vyuţívá systém řízení environmentu a jaké modifikace tohoto systému jsou potřebné. 

Audit se musí zabývat úplností systému řízení environmentu, jestli tento systém odpovědně 

sleduje potřeby specifického charakteru, jestli byl správně implementován a jestli plně 

odpovídá politice organizace v oblasti ochrany ţivotního prostředí. [12] 

 

Interní audity systému environmentálního managementu mohou být prováděny 

zaměstnanci organizace nebo organizací vybranými externími osobami, které pro ni 

pracují. V obou případech osoby provádějící audit mají být odborně způsobilé a mají být 

schopny jej provádět nestranně a objektivně. Návod pro provádění auditu systému řízení 

environmentu je uveden v ČSN EN ISO 19011. [4] 

 

3.5.6 Přezkoumání vedením 

 

 Vrcholové vedení organizace musí v plánovaných intervalech přezkoumávat systém 

řízení environmentu organizace tak, aby byla zajištěna jeho trvalá vhodnost, přiměřenost a 

efektivnost. Přezkoumání musí zahrnovat posouzení příleţitostí pro zlepšení a potřeb změn 

systému, včetně environmentální politiky, cílů a cílových hodnot. Vstupy pro přezkoumání 

vedením musí zahrnovat: 

 výsledky interních auditů a vyhodnocení souladu s poţadavky právních předpisů a 

jinými poţadavky, které se na organizaci vztahují, 

 komunikaci s externími zainteresovanými stranami, včetně stíţností, 

 environmentální profil organizace, 

 rozsah splnění cílů a cílových hodnot, 

 stav opatření k nápravě a preventivních opatření, 

 následné činnosti z minulého přezkoumání vedením, 

 změněné okolnosti, včetně vývoje poţadavků právních předpisů a dalších 

poţadavků spojených s jejími environmentálními aspekty a 

 doporučení ke zlepšení. 

Výstupy z přezkoumání vedením musí zahrnovat všechna rozhodnutí nebo činnosti spojená 

s moţnou potřebou změnit environmentální politiku, cíle, cílové hodnoty nebo jiné prvky 

systému řízení environmentu, v souladu se závazkem neustálého zlepšování. [4] 
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Praktická část 
 

4 Fakultní nemocnice Brno (FN Brno) 
 

 

Fakultní nemocnice Brno 

byla ustanovena z rozhodnutí 

Ministerstva zdravotnictví k 1. 

lednu 1998. Součástí tohoto 

zdravotnického zařízení se staly tři,  

do té doby samostatné, fakultní nemocnice - Fakultní nemocnice s poliklinikou v Brně - 

Bohunicích, Fakultní dětská nemocnice J. G. Mendela a Fakultní porodnice. Tímto 

spojením vzniklo zdravotnické zařízení poskytující pacientům základní, specializovanou a 

super specializovanou péči ve všech medicínských oborech bez ohledu na povahu 

onemocnění, rozsah úrazu a věk nemocného. V následujících letech se FN Brno rozrostla o 

Léčebnu pro dlouhodobě nemocné v Bílovicích nad Svitavou a o Odběrové středisko 

v Třebíči. Jednotné logo pro všechna pracoviště FN Brno je uvedeno na obr. 6. 

 

 Úkolem Fakultní nemocnice Brno je: 

 poskytovat základní, specializovanou a vysoce specializovanou léčebnou, 

ošetřovatelskou a diagnostickou péči, jejíţ součástí jsou i nezbytná preventivní 

opatření, 

 zajišťovat činnost Trauma teamu, který na základě Dohody o plánované pomoci 

na vyţádání, bude poskytovat léčebně preventivní péči v rámci mezinárodních 

závazků ČR,  

 podílet se v potřebném rozsahu na výchovně a vzdělávací činnosti zdravotnických 

i nezdravotnických zaměstnanců, 

 podílet se na vědecké a výzkumné činnosti v oblasti zdravotní péče a zabezpečovat 

rychlé převádění výsledků této činnosti po jejich schválení do praxe, 

 spolupracovat při akreditačním řízení a vytvářet dle poţadavku zřizovatele 

referenční útvary, 

 pomocí Ústavní lékárny poskytovat specializovanou lékárenskou péči, zásobovat 

FN Brno, obyvatelstvo, zdravotnická zařízení a organizace léčivými přípravky 

a zdravotnickým materiálem, 

Obr. 6 – Logo FN Brno 
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 v Transfuzním oddělení a krevní bance FN Brno provádět sérologická a 

molekulárně genetická vyšetření pacientů, připravovat a distribuovat transfuzní 

přípravky, připravovat plazmu k frakcionaci, objednávat a vydávat krevní deriváty 

a provádět léčebné výkony, 

 v Tkáňové bance vyrábět přípravky pro buněčnou terapii,  

 v Transfuzním oddělení a krevní bance provádět vyšetření marketů původců 

chorob, přenosných tkáněmi a buňkami, 

 z titulu krizového transfuzního centra (KTC) v ČR v případě krizových situací 

zajistit dostatek a dostupnost transfuzních přípravků a krevních derivátů (Usnesení 

Bezpečnostní rady státu č. 19 a Věstník MZ ČR, částka 3), 

 poskytovat sociální sluţby ve zdravotnickém zařízení ústavní péče dle příslušných 

ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, v platném znění, 

 poskytovat za úhradu jiným právnickým a fyzickým osobám výkony, výrobky, 

práce a sluţby za dodrţení obecně závazných právních předpisů, jakoţ i dalších 

právních norem závazných pro činnost FN Brno, 

 zajišťovat činnost ekonomickou, provozní, technickou, investiční, administrativní a 

činnost svých pomocných a obsluţných provozů v rozsahu potřebném pro naplnění 

účelu svého zřízení. 

 

            Dnes Fakultní nemocnice Brno zaměstnává více neţ 4 500 zaměstnanců a objemem 

poskytované péče se řadí k největším nemocnicím v republice. Ročně je zde ošetřeno na 

jeden milion pacientů, na 2 300 lůţkách je hospitalizováno více neţ 75 000 pacientů a 

narodí se zde více neţ 6 000 dětí. FN Brno je rovněţ největší výukovou základnou 

především pro Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity, umoţňuje výuku středně 

zdravotnických pracovníků a pre- a postgraduální výchovu jak středoškolských, tak 

vysokoškolských studentů. 

 

            V roce 2001 zahájila FN Brno jako první v České republice proces certifikace a 

implementace systému řízení kvality. Pro proces certifikace byla zvolena sloţitější, 

finančně, personálně i časově náročnější, ale kvalitativně přínosnější cesta postupné 

certifikace jednotlivých, více jak 150, pracovišť. V únoru 2007 se pak FN Brno (jako 

celek) stala drţitelem certifikátu kvality dle ISO 9001 prostřednictvím auditorské firmy 

Det Norske Veritas. 



  
39 

 

 

 

 V současné době probíhají implementace a následně certifikace nadstavbových 

systémů na vybraných pracovištích, které se danou problematikou nejvíce zabývají, jako 

EMS, ISMS, akreditace laboratorních metod aj. Zároveň probíhá příprava FN Brno na 

akreditaci dle standardů NIAHO. 

 

 

4.1 Pracoviště FN Brno 

 

 

Pracoviště medicíny dospělého věku (PMDV) 

Jihlavská 20 

625 00 Brno - Bohunice 

                

 

 Pracoviště medicíny dospělého věku (viz. obr. 7) je zdravotnické zařízení, které 

poskytuje specializovanou léčebnou a preventivní péči pacientům dospělého věku z celé 

Moravy. Léčebně preventivní sluţby zajišťují kliniky a oddělení jak v rámci lůţkových, 

tak v rámci ambulantních částí, jejichţ součástí jsou i specializované poradny. 

 

 

 

Pracoviště dětské medicíny (PDM) 

Černopolní 9, 22a 

613 00 Brno 

 

 

 

 Pracoviště dětské medicíny (viz. obr. 8) zajišťuje léčebnou a preventivní péči 

pacientům do osmnáctého roku věku. Léčebně preventivní sluţby zajišťují, stejně jako na 

Pracovišti medicíny dospělého věku, kliniky a oddělení jak v rámci lůţkových, tak v rámci 

ambulantních částí, jejichţ součástí jsou i specializované poradny. Společně s dětským 

pacientem je na oddělení moţné přijetí jeho matky nebo zákonného zástupce 

k celodennímu pobytu (dle podmínek jednotlivých oddělení). 

 

 

 

Obr. 7 – PMDV 

Obr. 8 – PDM 
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Pracoviště reprodukční medicíny (PRM) 

Obilní trh 11 

602 00 Brno 

 

 

 Pracoviště reprodukční medicíny (viz. obr. 9) zajišťuje, prostřednictvím 

Gynekologicko-porodnické kliniky, která v současné době patří k největším pracovištím 

v České republice, komplexní péči ve všech specializacích oboru gynekologie a 

porodnictví. Péči o novorozence zde zajišťuje Neonatologické oddělení, které je součástí 

Perinatologického centra FN Brno.  

 

 

Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN) 

Bílovice nad Svitavou 408 

664 01 Bílovice nad Svitavou 

 

 

 Léčebna pro dlouhodobě nemocné (viz. obr. 10) je určena pro doléčení pacientů 

hospitalizovaných především ve Fakultní nemocnici Brno. Příjem pacientů je realizován 

prostřednictvím sociálních pracovnic na základě doporučení klinik a oddělení Fakultní 

nemocnice Brno nebo jiných zdravotnických zařízení, popřípadě na základě doporučení 

obvodního lékaře přímo z domácího péče. Léčebna v současné době disponuje 85 lůţky.  

Obr. 9 – PRM 

Obr. 10 – LDN 
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4.2 Odbor hospodářsko-technické správy 

 

 

 Odbor hospodářsko-technické správy (dále jen OHTS) je útvarem začleněným do 

FN Brno jako organizační součást přímo podřízená řediteli FN Brno. Řízení odboru spadá 

do kompetence náměstka pro HTS, kterého jmenuje (na základě výběrového řízení) a 

odvolává ředitel FN Brno.  

 

 Úkolem odboru je zajišťování úplné hospodářsko-technické správy FN Brno 

s důrazem na investiční výstavbu, zdravotnickou techniku, stravování klientů a 

zaměstnanců, praní veškerého prádla, plynulé dodávky médií, zajištění dopravy v rámci 

celé FN Brno dle potřeb medicínských a nemedicínských útvarů, zabezpečení správy 

majetku, hospodárné vyuţívání získaných finančních prostředků a zajištění bezpečnosti a 

poţární ochrany ve FN Brno.  

 

 Odbor tvoří 8 samostatných oddělení při celkovém počtu 560 zaměstnanců - 

Doprava (Dp), Energetika (Ego), Oddělení bezpečnostních a poţárních techniků (OBPT), 

Oddělení inţenýrských činností (OIČ), Oddělení zdravotnické techniky (OZT), Prádelna 

(Pd), Správa budov (SB) a Stravovací provoz (SP). Organizační schéma vedení OHTS je 

znázorněno na obr. 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 – Organizační schéma vedení OHTS 
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4.2.1 Doprava 

  

 Doprava ve FN Brno je koncipována jako centrální rozvozová sluţba se zaměřením 

na rozvoz stravy, prádla, léků, zdravotnického materiálu, akutní převozy krve, derivátů, 

tkání a vzorků. Dále na převozy spotřebního materiálu, svozy a třídění odpadů, zajištění 

potřeb útvarů PMDV (Lůţkový trakt, stará zástavba), PDM, PRM, LDN Bílovice nad 

Svitavou a přepravy osob při schválených sluţebních cestách. 

 

4.2.2 Energetika 

  

 Řídí, organizuje a zabezpečuje v plném rozsahu dodávku médií, monitoruje 

technické zabezpečení budov, sleduje čerpání finančních norem, realizuje racionalizační 

opatření v tomto provozu, ve spolupráci s ostatními útvary OHTS FN Brno pečuje o řádný 

chod technických, technologických a provozních zařízení. Energetiku tvoří úsek Tepelného 

hospodářství, Elektroúsek (trafostanice a náhradní zdroje), úsek Vodního hospodářství a 

Čistírny odpadních vod, úsek Klimatizace a automatizace budov (Centrální velín) a úsek 

Odpadového hospodářství. 

 

4.2.3 Oddělení bezpečnostních a požárních techniků 

 

 Komplexně zajišťuje metodické, organizační, řídicí a kontrolní činnosti v oblasti 

BOZP a PO, včetně vstupního školení zaměstnanců FN Brno a periodického školení 

vedoucích zaměstnanců FN Brno. Zpracovává předepsanou dokumentaci poţární ochrany. 

Koordinuje BOZP a PO při stavbách. Eviduje pracovní úrazy a nemoci z povolání 

zaměstnanců FN Brno, včetně zpracovávání dokumentace pro Českou pojišťovnu.  

 

4.2.4 Oddělení inženýrských činností 

 

 OIČ prostřednictvím svých pracovníků mimo jiné zajišťuje komplexní péči o 

stavební dodávky investičního charakteru, ţádosti o poskytnutí prostředků státního 

rozpočtu, podklady pro vypsání veřejných zakázek v průběhu zpracování projektové 

dokumentace, provádí kontrolu procesu a jeho ovlivňování v souladu s potřebami FN 

Brno. Přejímá dokončená díla a dary, zajišťuje kolaudaci staveb a vodohospodářských 

objektů, spolupracuje s katastrálními úřady, Pozemkovým fondem ČR, zpracovává 

podklady pro MZ staveb realizovaných ze státního rozpočtu. 
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4.2.5 Oddělení zdravotnické techniky 

 

 OZT zajišťuje komplexní péči o zdravotnickou a laboratorní techniku, specifikuje 

vhodný výběr zdravotnické a laboratorní techniky v souladu s koncepcí technického 

vybavení zdravotnických a laboratorních útvarů. Zpracovává technické podklady pro 

vyhlašované veřejné zakázky a je jedním z účastníků vyhodnocování veřejných zakázek. 

Uvádí zdravotnickou a laboratorní techniku do provozu, zajišťuje údrţbu, preventivní 

prohlídky a servis zmíněné techniky. Dále zajišťuje prostřednictvím metrologa FN Brno 

plnění zákona o metrologii. 

 

4.2.6 Prádelna 

 

 Prádelna se zabývá kompletním ošetřením prádla pro interní i externí klienty. Za 

účelem zajištění těchto poţadavků vykonává činnosti jako příjem prádla od klientů 

(interních i externích), praní prádla, ţehlení tvarového prádla, ţehlení rovného prádla, 

expedice a opravy prádla, zakázkové šití a sběr prádla pro PDM, PRM a LDN. 

 

4.2.7 Správa budov 

 

 Hlavním posláním SB je registrace, správa, zabezpečení a ošetřování majetku ČR 

s právem hospodaření pro FN Brno v souladu se zřizovací listinou a statutem FN Brno. 

Tento úkol je zabezpečován koordinovanou činností legislativní, technickou, 

administrativní a provozní. SB vlastní kapacitou zabezpečuje obsluţné a doplňkové sluţby 

potřebné pro optimální plnění programu léčebně preventivní péče. Svoji činnost realizuje 

na všech pracovištích FN Brno. V souladu s ustanovením Kolektivní smlouvy a FKSP a ve 

spolupráci s chatovou komisí zajišťuje rekreační pobyt zaměstnanců FN Brno na chatě 

v Bělé pod Pradědem. Zajišťuje technický provoz Telefonní ústředny, opravu telefonních 

přístrojů a správu databáze PINů. Dále zajišťuje parkování pro zaměstnance, klienty a jiné 

zainteresované strany na všech pracovištích FN Brno, ve spolupráci se zaměstnanci Úseku 

zabezpečení objektů, včetně dopravního značení.  
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4.2.8 Stravovací provoz 

 

 FN Brno poskytuje ve svém zařízení hospitalizovaným pacientům léčebnou výţivu, 

která je v souladu se zásadami a doporučeními publikovanými v Dietním systému pro 

nemocnice, Metodickým pokynem MZ z roku 1991 a publikovanými doporučeními 

odborné společnosti - Společnosti  klinické výţivy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP.  

Dále poskytuje ústavní stravování zaměstnancům a cizích strávníkům v souladu s platnými 

směrnicemi Ministerstva zdravotnictví. 

 

 Odpovídá za dodrţování hygienických předpisů při přípravě a expedici stravy 

Vyhláškou MZ ČR č. 137/2004 Sb. a systémem kritických bodů HACCP dle vyhlášky 

č.147/1998 Sb. Po dietetické a nutriční stránce sleduje činnost SP ústavní dietolog. 
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5  Systém řízení environmentu na OHTS 

 

 Vedení OHTS mě ke dni 1.8.2008 jmenovalo představitelem vedení OHTS pro 

environment právě za účelem implementace systému řízení environmentu dle ČSN EN 

ISO 14001 na tomto odboru. Implementace se prvotně týkala Pracoviště medicíny 

dospělého věku v Brně-Bohunicích a následně dalších pracovišť. Uţ během úvodních 

analýz se zjistilo, ţe OHTS v praxi naplňuje téměř všechny poţadavky normy. Mezery se 

ukázaly v chybějící dokumentaci týkající se právě systému řízení environmentu, dále 

v chybějícím proškolení zaměstnanců OHTS pro práci s nebezpečnými chemickými 

látkami a nekompletní identifikací některých nebezpečných odpadů, zejména absorpčních 

činidel, filtračních materiálů a čistících tkanin. V průběhu implementace systému řízení 

environmentu jsem tedy společně s vedoucími útvarů OHTS a odborníky za danou oblast 

(chemik, vodohospodář, ekolog a další) zpracovávala veškerou poţadovanou dokumentaci, 

která navazovala na jiţ zavedený a udrţovaný systém řízení kvality. Jako první byla 

zpracována Politika kvality a environmentu OHTS pro období let 2009 – 2011, která je 

uvedena v příloze č. 3.  

 

5.1 Environmentální aspekty  

 

 Environmentální aspekty jsem zpracovala formou přehledného registru s uvedením 

místa vniku, probíhající činnosti, dopadu na ţivotní prostředí, charakteristiky provozu, 

hodnocení významnosti a stanovení opatření. Registr jsem členila do několika tabulek 

podle oddělení a probíhajících procesů např. Vedení OHTS (kancelářské prostory) viz Tab. 

1. Kaţdý aspekt byl bodově ohodnocen odpovědnou osobou uvedenou ve směrnici 

„Hodnocení environmentálních aspektů OHTS“ viz příloha č. 6, včetně barevného 

zvýraznění: 

 1 bod = Nedostatek není nebo je malý 

 2 body = Existuje nedostatek 

 3 body = Existuje zásadní nedostatek 

 

 U nejvýznamnějších environmentálních aspektů (aspekt s nejvyšší hodnotou součtu 

nebo při nedodrţování kritéria týkajícího se legislativy) stanovuje náměstek pro HTS 

opatření (cíle) včetně programů pro jejich naplnění. 
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Tab. 1 – Tabulka registru aspektů a dopadů 

Poř. 

číslo 

Místo vzniku 

(pracoviště, 

proces) 
Činnost Aspekt Dopad 

Provoz 
B / M / H 

Významnost L D P 
Opatření, odpovědnost (měření, 

cíl atd.) 

1 

Vedení OHTS 
- 

kancelářské 

prostory útvarů 

OHTS 

Administrativa 

Spotřeba 

papíru 

Čerpání 

přírodních 

zdrojů 
B NEA 1 1 1 

Optimalizace spotřeby papíru 

v administrativě 

Spotřeba el. 

energie 

Čerpání 

přírodních 

zdrojů 
B NEA 1 1 1 Nesvítit zbytečně 

Spotřeba 

pitné vody 

Čerpání 

přírodních 

zdrojů 
B NEA 1 2 1 

Kontrolovat vypnutí vodovodních 

baterií, neplýtvat pitnou vodou 

Vznik 

odpadních 

splaškových 

vod 

Zátěţ přírody 

v podobě 

odpadních vod 
B NEA 1 2 1 

Neznečišťovat splaškové vody 

nebezpečnými látkami 

Spotřeba 

zářivek, 

tonerů 

Zátěţ přírody 

v podobě 

ukládání 

nebezpečného 

odpadu 

B VEA 1 2 2 
Nesvítit zbytečně, zářivky 

opakovaně nezapínat a nevypínat 

Vznik 

komunálního 

i ostatního 

odpadu 

Zátěţ přírody 

v podobě 

ukládání 

odpadů 

B NEA 1 1 1 
Maximální mnoţství obalů vracet 

k recyklaci, třídit odpady 

Použité zkratky: 

EA – environmentální aspekt   VEA – významný environmentální aspekt  NEA – nevýznamný environmentální aspekt  

H – stav havarijní B – běţný provoz M – mimořádný stav     ŢP – ţivotní prostředí 

L – legislativa  D – dopad  P – politika    
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5.2 Požadavky právních předpisů a jiné požadavky 

 

 Právní a jiné poţadavky jsem opět zpracovala formou přehledného registru. Jsou 

zde uvedeny informace týkající se jak identifikace právního předpisu či povolení a data 

účinnosti, tak relevantních povinností. Registr jsem rozdělila na následující oblasti 

s uvedením odpovědných osob: 

 Obecné (Ekolog FN Brno) 

 Voda (Vedoucí oddělení Energetiky a jemu podřízený vodohospodář) 

 Vzduch (Vedoucí oddělení Energetiky a jemu podřízený vedoucí výtopny) 

 Odpady (Vedoucí oddělení Energetiky a jemu podřízený vedoucí odpadového 

hospodářství) 

 Chemické látky a prostředky (Chemik FN Brno) 

 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (Vedoucí Oddělení bezpečnostních a 

poţárních techniků a jemu podřízený bezpečnostní referent) 

 Poţární ochrana (Vedoucí Oddělení bezpečnostních a poţárních techniků a jemu 

podřízený referent poţární ochrany) 

 Metrologie a zdravotnické prostředky (Vedoucí Oddělení zdravotnické techniky a 

jemu podřízený Metrolog FN Brno) 

 Povolení (Vedoucí útvarů OHTS) jako např.: 

- provozní řády a povolení schválené Magistrátem města Brna (MmB) týkající se 

čistíren odpadních vod, neutralizačních jímek a lapačů tuků, 

- povolení Krajského úřadu Jihomoravského kraje k nakládání s nebezpečným 

odpadem, 

- povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost k provozu zdrojů ionizujícího 

záření a další. 

 Metodické pokyny a ČSN (Představitel vedení OHTS pro kvalitu a environment) 

 Smlouvy a havarijní připravenost (správce databáze Oddělení právních věcí a 

Útvaru krizového řízení) 

 Silniční doprava (Vedoucí Dopravy) 

 

 Registr aktualizuji dle potřeby, minimálně však 1x ročně, na základě podkladů od 

odpovědných osob. Oblast týkající se odpadů je uvedena v Tab. 2. 
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Tab. 2 – Právní poţadavky týkající se odpadů 

4 – Odpady 

Název zákona/ vyhlášky 
Číslo + (poslední 

novelizace) 
Datum účinnosti  Relevantní povinnosti a doprovodné činnosti 

Zákon o odpadech 185/2001 Sb. 
(9/2009 Sb.) 

01.01.2002 
23.01.2009 

Povinnosti původců odpadů dle Hlavy I.a §16 zákona, zejména. 

 zpracování plánu odpadového hospodářství a zaslání ke schválení 

 vést evidenci odpadů 

 ţádat o povolení k manipulaci nebezpečným odpadem 

 ohlašování a evidence odpadů dle § 39, hlášení do 15.2. následujícího 

roku MmB a ČSÚ. 

Nařízení vlády o plánu odpadového 

hospodářství České republiky 
197/2003 Sb. 01.07.2003  dodrţování zásad pro nakládání nebezpečnými a vybranými odpady 

(odpady s obsahem PCB, oleje akumulátory) dle přílohy k nařízení 

vlády. 
Vyhláška MŢP, kterou se stanoví 

Katalog odpadů, Seznam  

nebezpečných odpadů … 

381/2001 Sb. 
(374/2008 Sb.) 

01.01.2002 
01.11.2008 

 Katalog odpadů – přiřazení kódů odpadů. 

Vyhláška MŢP o podrobnostech 

způsobu provedení zpětného odběru 

některých výrobků 

237/2002 Sb. 
(353/2005 Sb.) 

27.05.2002 
15.09.2005 

 Zpětný odběr – elektro-zařízení, zářivky aj. 

Vyhláška o podrobnostech nakládání 

s odpady 
383/2001 Sb. 
(478/2008 Sb.) 

01.01.2002 
01.01.2009 

 podrobnosti o ohlašování a evidence odpadů dle § 22, hlášení do 15.2. 

následujícího roku MmB. 

 podrobnosti o obsahu plánu odpadového hospodářství (§28) 

Evidence nebezpečných odpadů na identifikačních listech (viz. databáze OHTS/ Informace z úseků HTS/ Energetika) 
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5.3 Cíle a programy environmentu 

 

 Cíle environmentu jsme zpracovávali společně s cíly kvality na dobu 1 aţ 2 let. Za 

navrţení a zhodnocení těchto cílů odpovídá náměstek pro HTS. Současně s cíli jsme 

zpracovávali programy environmentu s uvedením odpovědnosti za dosaţení stanoveného 

cíle, prostředků (finančních, technologických apod.), způsobu realizace a termínu, kdy má 

být cíle dosaţeno. Zaměstnanci OHTS jsou s těmito cíly seznamováni na poradách 

jednotlivých oddělení. 

 

 Stěţejním cílem environmentu pro rok 2009 byla rekonstrukce technologie 

centrálního chlazení. Záměrem projektu bylo odstranění zastaralé technologie centrálního 

chlazení klimatizace obsahující chladivo R 12 v mnoţství 4 tuny. Toto chladivo (zcela 

fluorovaný uhlovodík – chemické označení CF2 CL2) patří mezi látky, které jsou dle § 2, 

odst. 3c zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, označeny jako látky ovlivňující 

klimatický systém Země. Plnění cíle bylo průběţně sledováno prostřednictvím kontrolních 

dnů aţ do termínu dokončení dne 30.6.2009. Původní chladivo bylo odčerpáno a 

ekologicky zlikvidováno dodavatelem rekonstrukce. 

 

5.4 Zdroje, odpovědnosti a pravomoci 

 

 Poţadavky na zdroje (personální, finanční aj.) předkládá řediteli FN Brno náměstek 

pro HTS při tvorbě rozpočtu příp. operativně podle aktuální potřeby. Při této činnosti se 

řídí směrnicí „Statut strategického řízení FN Brno“. Náměstek pro HTS určuje potřebu 

zdrojů: 

 pro uplatňování a udrţování systému řízení kvality a environmentu, a neustálé 

zlepšování jeho efektivnosti, 

 pro zvyšování spokojenosti zákazníka plněním jeho poţadavků. 

 

 Odpovědnosti a pravomoci zaměstnanců OHTS jsou uvedeny v Organizačně-

provozním řádu OHTS, dílčích provozních řádech jednotlivých oddělení a v pracovních 

náplních zaměstnanců. 
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5.5 Odborná způsobilost, výcvik a povědomí 

 

 Pro zajištění odborné způsobilosti zaměstnanců OHTS jsou stanoveny minimální 

poţadavky pro výkon dané funkce, které navazují na Nařízení vlády č. 469/2002 Sb. 

v platném znění, kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady. Náměstek pro 

HTS zajišťuje, aby si zaměstnanci OHTS byli vědomi závaţnosti a důleţitosti svých činností a také 

toho, jak přispívají k dosaţení cílů kvality a environmentu. Na všech provozech OHTS 

s problematickým přístupem k výpočetní technice, jsem zveřejnila informační materiál týkající se 

environmentu viz příloha č. 4. Výcvik a školení zaměstnanců jsou zajišťovány v souladu 

s celonemocničními směrnicemi o vzdělávání zaměstnanců. Kopie záznamů o vzdělání, výcviku, 

dovednostech a zkušenostech (potvrzení o účasti na kurzu, potvrzení o výsledcích zkoušky, 

certifikáty aj.) jsou uloţeny v osobních spisech zaměstnanců na Zaměstnaneckém oddělení. 

 

5.6 Komunikace 

 

 Základem vnitřní komunikace zaměstnanců OHTS je systém Lotus Notes, v jehoţ 

databázích jsou vedeny jak zadané úkoly, zápisy z porad, příkazy a oběţníky ředitele, tak 

vnitřní informační systém FN Brno. Z důvodu omezeného přístupu k tomuto systému v 

některých provozech OHTS, jsou pro zaměstnance vytvořeny informační tabule a 

nástěnky. V pravidelných intervalech probíhají porady vedení OHTS, dále provozní porady 

jednotlivých oddělení a mnou vedené porady kvality a environmentu.  

 

 Komunikaci se zainteresovanými stranami OHTS zajišťuje náměstek pro HTS a 

vedoucí jednotlivých oddělení. V případě systému řízení environmentu zajišťuji tuto 

komunikaci jako představitel vedení OHTS pro kvalitu a environment, dále komunikuje 

ekolog FN Brno a osoby odpovědné za danou oblast (voda, odpady, emise atd.). Vedení 

OHTS se rozhodlo, ţe nebude informovat o svých významných environmentálních 

aspektech zainteresované strany, ale na poţádání jim informace samozřejmě sdělí. 

 

 Dodavatelům a subdodavatelům komodit pro OHTS jsem prostřednictvím jejich 

zástupců předávala dokument „Poţadavky na dodavatele a subdodavatele.“ Tento 

dokument obsahuje mimo jiné povinnost seznámit se s Politikou kvality a environmentu 

OHTS a respektovat uvedená pravidla ve všech areálech FN Brno. Dokument je uveden 

v příloze č. 5. V případě nově uzavíraných smluv, je tento dokument jiţ součástí smlouvy. 
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5.7 Dokumentace 

 

 Interní řízená dokumentace OHTS je vedena v papírové (vţdy 1 řízený výtisk) i 

elektronické podobě, v pravidelných intervalech revidována majiteli dokumentů a 

zpřístupněná všem zaměstnancům FN Brno. Zpracovaná dokumentace obsahuje popis 

veškerých procesů probíhajících na OHTS, organizační schémata, odpovědnosti, 

pravomoci atd. Aktuálnost a úplnost dokumentace průběţně kontroluji, navrhuji případné 

změny a zlepšení. Členění a vazby dokumentace OHTS jsou uvedeny na Obr. 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12 – Členění a vazby interní řízené dokumentace OHTS 

 

 

 Řízení dokumentů zpracovaných mimo FN Brno je popsáno v celonemocniční 

směrnici „Řízení externí dokumentace FN Brno.“ Neplatné dokumenty jsou výrazně 

označeny a staţeny z provozu i databáze.  

 

5.8 Havarijní připravenost a reakce 

 

 Způsoby řešení moţných vnitřních i vnějších ohroţení, které by měly negativní 

dopady na chod FN Brno, ţivotní prostředí, pracovní prostředí nebo bezpečnost osob, jsou 

uvedené: 

 v Bezpečnostních listech chemických látek (jsou součástí dokumentace daného 

oddělení, kde chemickou látku pouţívají a dále na intranetu FN Brno), 

 

Směrnice  
FN Brno 

 

Směrnice  
OHTS 

PISŘ 
FN Brno 

Příkazy, oběžníky, nařízení 
ředitele 

PKE 
OHTS 

Pracovní postupy, záznamy a 
formuláře OHTS 

1. úroveň řízení 

2. a 3. úroveň řízení 

I. vrstva IŘD OHTS 

 

II. vrstva IŘD OHTS 

III. vrstva IŘD OHTS 

Dokumenty 
externího původu 

IŘD = Interní řízená dokumentace 
PISŘ = Příručka integrovaného systému řízení 
PKE = Příručka kvality a environmentu 
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 v Identifikačních listech nebezpečných odpadů (jsou uvedeny v blízkosti sběru 

daného odpadu a v databázi OHTS), 

 v interní řízené dokumentaci FN Brno, především OHTS, Útvaru krizového řízení a 

Oddělení hygieny a epidemiologie: 

- Vnitřní havarijní plán FN Brno, 

- Traumatologický plán FN Brno, 

- Evakuační plán FN Brno, 

- Pandemický plán FN Brno, 

- Hygienicko-epidemiologický řád FN Brno, 

- Hlášení mimořádné události/ havárie ve FN Brno,  

- Havarijní řád Telefonní ústředny FN Brno, 

- Řešení mimořádné události způsobené vichřicí, 

- Řešení mimořádné události narušení dodávek energetických médií, 

- Dekontaminace (ozáření, dezaktivace) atd. 

 

5.9 Monitorování a měření 

 

 V pravidelných intervalech provádím monitorování spokojenosti zákazníka OHTS, 

tedy zdravotnických a nezdravotnických útvarů FN Brno. Prostřednictvím sekretariátu 

náměstka pro HTS zasílám na tyto útvary dotazník spokojenosti viz příloha č. 7. Po 

vyhodnocení došlých dotazníků, předávám souhrnnou zprávu jednotlivým vedoucím 

OHTS k vyjádření a stanovení případných opatření.  

 

 V případě procesů týkajících se environmentu je pro nás stěţejní monitorování a 

měření: 

 vyprodukovaných odpadů,  

 spotřeby pitné vody,  

 spotřeby energetických médií a 

 spotřeby pohonných hmot 

 

 Právě sniţování spotřeby pitné vody je nastaveným environmentálním profilem 

OHTS. Cílovou environmentální hodnotou je snaha o co největší úspory pitné vody při 

zachování hygienických standardů FN Brno. Stav spotřeby pitné vody za období 2007 aţ 

2009 je uveden na Obr. 13. 
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Obr. 13 – Stav spotřeby pitné vody za období 2007 - 2009 

 

 V případě produkce odpadů se snaţíme klást důraz na třídění odpadů a v maximální 

míře vyuţívat zpětný odběr, a to zejména u zářivek a jiného odpadu obsahujícího rtuť. 

Produkce tohoto odpadu za období 2005 – 2009 je uvedena na Obr. 14. 
 

Produkce odpadu č. 200121 - Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
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Obr. 14 – Produkce odpadu č. 200121 za období 2005 - 2009 
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 Z důvodu neustále se zvyšujícího počtu pacientů a nově otevíraných 

zdravotnických útvarů, dochází bohuţel i ke zvyšování produkce odpadů na jejichţ sběr a 

odstraňování jsou kladeny zvláštní poţadavky s ohledem na prevenci infekce („Infekční 

odpad“). Produkce tohoto odpadu za období 2005 – 2009 je uvedena na Obr. 15. V případě 

směsného komunálního odpadu naopak nedochází k rapidnímu nárůstu (v průměru se 

jedná o 820 000 kg odpadu ročně) převáţně z důvodu snahy o třídění odpadů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15 – Produkce odpadu č. 180103 za období 2005 - 2009 

 

 Vzhledem k postupné digitalizaci CT a RTG přístrojů ve FN Brno, dochází ke 

sniţování radiační dávky ozáření pacienta a zároveň ke sniţování mnoţství nebezpečných 

odpadů jakými jsou roztoky ustalovačů, vodné roztoky vývojek a aktivátorů. Produkce 

těchto odpadů za období 2005 – 2009 je uvedena na Obr. 16. 

 

 Z důvodu potřeby dokladování validních výsledků, je nezbytné zajistit u daných 

měřidel v pravidelných intervalech kalibraci či ověření tak, aby OHTS (i celá FN Brno) 

pouţívala pouze kontrolovaná měřidla. Tuto činnost zajišťuji z pozice Metrologa FN Brno 

buď interně nebo externě u Českého metrologického institutu, Akreditované metrologické 

společnosti nebo jiné odpovědné organizace. 
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Obr. 16 – Produkce odpadů č. 090101 a 090104 za období 2005 - 2009 

 

5.10 Hodnocení souladu  

 

 Hodnocení souladu s právními a jinými poţadavky provádí na OHTS ekolog FN 

Brno, a to min. 1x ročně. Z tohoto hodnocení provádí zápis, který je předán představiteli 

vedení OHTS pro kvalitu a environment, včetně doporučení nápravného opatření. 

Hodnocení schvaluje náměstek pro HTS a zároveň stanoví  případná  nápravná opatření. 

Zápis je kaţdoročně součástí vstupů pro přezkoumání systému řízení kvality a 

environmentu vedením OHTS. 

 

5.11 Neshoda, opatření k nápravě a preventivní opatření 

 

 Kaţdý zaměstnanec má povinnost řešit zjištěnou neshodu a informovat o tom svého 

přímého nadřízeného. Pokud ji sám nedokáţe vyřešit, informuje opět přímého nadřízeného, 

který o způsobu řešení rozhodne. Řízení neshod stanovuje v rámci OHTS směrnice „Řízení 

neshod, nápravná a preventivní opatření“. Pro zápis neshod je vyuţívána přednastavená 

tabulka na síťovém disku FN Brno. V případě nutnosti eskalace řešení na vyšší úroveň 

nebo účasti více útvarů FN Brno, je vyuţíván formulář uvedený v příloze č. 8. 
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5.12 Řízení záznamů 

 

 Všichni zaměstnanci OHTS vytvářejí při svých činnostech potřebné záznamy jako 

výkaz práce, poţadavek na nákup, kalibrační protokol, předávací protokol pošty, ţádost o 

dovolenou, protokol o neshodě atd. Za ukládání, ochranu a snadné vyhledávání záznamů 

odpovídají ti zaměstnanci OHTS, kteří je pořizují.  

 

5.13 Interní audit 

 

 Interní audity kvality i environmentu provádějí na OHTS proškolení auditoři dle 

plánu interních auditů na aktuální rok. Během roku jsou prověřena všechna oddělení a 

vzorkovou metodou i všechny činnosti. Interních auditů se účastním společně 

s odpovědnými osobami za auditovanou oblast a v případě negativních zjištění, 

předkládám náměstkovi pro HTS návrhy nápravných opatření. 

 

5.14 Přezkoumání vedením 

 

 Zápis o přezkoumání systému řízení environmentu zpracovávám 1x ročně společně 

se systémem řízení kvality za celý Odbor hospodářsko-technické správy. Zápis dělím do 

následujících kapitol: 

A – Výsledky auditů a vyhodnocení souladu s poţadavky právních předpisů a jinými 

poţadavky, 

B – Zpětná vazba od zákazníka a jiné zainteresované strany, 

C – Výkonnost procesů a shoda produktů, 

D – Environmentální profil, 

E – Stav preventivních a nápravných opatření (mimo audity systému řízení kvality/ 

environmentu a přezkoumání systému řízení kvality a environmentu vedením), 

F – Opatření z předchozích přezkoumání systému řízení kvality a environmentu vedením, 

G – Změny s moţným vlivem na systém řízení kvality/ environmentu, 

H – Doporučení pro zlepšování, 

I – Fakultativní vstupy pro přezkoumání. 

 

 Výstupem tohoto zápisu jsou cíle kvality a environmentu na aktuální období, 

náměty na zlepšení (kapitola H) a výsledky analýz jednotlivých kapitol. 
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6 Přínosy systému řízení environmentu 

 

 Kaţdý dobře zavedený a fungující systém přináší řadu výhod, v případě systému 

řízení environmentu implementovaném na Odboru hospodářsko-technické správy FN Brno 

jde především o: 

 hospodárné vyuţívání surovin, úsporu energií, pitné vody a dalších zdrojů, 

 dodrţování legislativních poţadavků v oblasti ţivotního prostředí a tím sníţení rizika 

případných sankcí ze strany orgánů státní správy, zejména České inspekce ţivotního 

prostředí a Státního úřadu pro jadernou bezpečnost,  

 sníţení rizika případných ekologických havárií, za něţ nese FN Brno odpovědnost, 

 prohloubení povědomí zaměstnanců Odboru hospodářsko-technické správy o potřebě 

ochrany ţivotního prostředí,  

 posílení stávajícího systému řízení a rozšíření o oblast environmentálních poţadavků, 

 zvýšení důvěryhodnosti pro pacienty, pojišťovny a jiné zainteresované strany, 

 zvýšení image FN Brno. [3] 
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7 Závěr 

 

 Je zřejmé, ţe péče o ţivotní prostředí stála donedávna v pozadí zájmu některých 

organizací, včetně sektoru zdravotnictví. Těţiště zájmu vedoucích pracovníků o ţivotní 

prostředí spočívalo pouze v dodrţování poţadavků vyplývajících z platné legislativy. 

Systémový přístup se uplatňuje aţ od druhé poloviny devadesátých let, a to v souvislosti 

s přijetím norem ISO řady 14 000. [18] V současné době vzniká řada center a odborných 

organizací, které se snaţí prosazovat potřebu chránit ţivotního prostředí a podporovat 

implementaci některého z přístupů systému řízení environmentu např. v univerzitním 

kampusu Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích vyroste do roku 2012 nové vědecké 

centrum Cetocoen. Toto centrum se zaměří na výzkum toxických látek a na jejich dopad na 

zdraví člověka. Úkolem centra bude získávat data o znečištění ţivotního prostředí 

toxickými látkami a doplňovat je dalšími informacemi o jejich chování a působení na 

základě poznatků z laboratorních experimentů. Výsledky, které výzkumné centrum 

Cetocoen shromáţdí, budou slouţit firmám a podnikům k vyhodnocení toho, jak jejich 

technologie zatěţují ţivotní prostředí. [25] 

 

 Fakultní nemocnice Brno se rozhodla pro implementaci systém řízení environmentu 

dle normy ISO 14 001 a následně tento systém certifikovat. Certifikační audit realizovaný 

společností Det Norske Veritas proběhl ve dvou etapách – při první, dne 24. února 2009, 

byla přezkoumána dokumentace vztahující se k tomuto systému a při druhé, ve dnech 9. – 

12. března 2009, proběhl audit procesů přímo v provozu OHTS. Převáţná část auditu 

probíhala na oddělení Energetiky, tedy na oddělení s nejvyšším počtem činností 

ovlivňujících ţivotní prostředí. Stejně jako v případě auditů systému řízení kvality 

následovala analýza zjištěných nálezů, stanovení nápravných opatření, určení odpovědných 

osob a termínů pro kontrolu účinnosti opatření. [3] V průběhu roku 2009 pak docházelo 

k potřebným úpravám a vylepšením zavedeného systému řízení environmentu na 

Pracovišti medicíny dospělého věku. 

  

 Cílem mé diplomové práce bylo rozšíření implementace systému řízení 

environmentu na všechna pracoviště Odboru hospodářsko-technické správy, respektive na 

Pracoviště dětské medicíny, Pracoviště reprodukční medicíny a Léčebnu pro dlouhodobě 

nemocné, a současně vyzdvihnout přínosy, které pro Fakultní nemocnici Brno zavedený 
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systém řízení environmentu má. Postupná implementace uvedeného systému na všechna 

pracoviště FN Brno je popsána v praktické části této práce, respektive v kapitole 5. Data 

pro grafické výstupy uvedené v této kapitole jsem vţdy čerpala souhrnně ze všech 

pracovišť FN Brno. V současné době je stav implementace systému řízení environmentu na 

zmíněných pracovištích téměř u konce. Dokumentace je zpracována, zaměstnanci 

seznámeni a proškoleni, celkově je systém funkční a připraven k internímu auditu. Přínosy 

zavedeného a fungujícího systému řízení environmentu jsou pak zdůrazněny v kapitole 6.  

 

 Závěrem práce bych ráda poděkovala Ing. Janě Bartákové za ochotu a trpělivost, 

MUDr. Jaroslavu Peprlovi a kolektivu Odboru hospodářsko-technické správy za odbornou 

pomoc při implementaci zmíněného systému řízení environmentu. 
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Příloha č. 1 

 

Bezpečnostní sada při rozlití rtuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah sady: 

 čistící kapalina potlačující výpary rtuti 

 odsávačka rtuti (stříkačka) 

 škrabky 

 houbičky 

 sjednocující prášek 

 ochranné rukavice 

 rouška 

 tlumící sprej 

 karta upozorňující na nebezpečí toxicity 

 výstraţné pásky 

 návod k pouţití 



  
65 

 

 

Příloha č. 2 

 

18 01 - Odpady z porodnické péče, z diagnostiky, z léčení nebo prevence 

nemocí lidí 

 

18 01 01* Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03) 

Tato kategorie odpadů zahrnuje všechny ostré předměty, které mohou poškodit pokoţku, 

všechny věci a materiály, které jsou v úzkém vztahu k činnostem zdravotní péče a s nimiţ 

je spojeno potenciální riziko poranění a/nebo infekce, jehly, kanyly, injekční stříkačky s 

jehlou, jehly s křidélky, bodce, skleněné střepy, ampule, pipety, čepele skalpelu, lancety, 

prázdné lékovky, zkumavky apod. 

18 01 02 Části těla a orgány včetně krevních vaků a krevních konzerv  

(kromě čísla 18 01 03) 

Jedná se např. o drobný anatomický odpad typu vlasů, nehtů, zubů, tkání po drobných 

ošetřeních, tkání určených k vyšetření, produktů potratů do ukončeného dvanáctého týdne 

těhotenství a další biologický materiál včetně úklidu z míst, kde vzniká anatomický odpad. 

18 01 03* Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s 

ohledem na prevenci infekce 

Infekční odpad je veškerý odpad z infekčních oddělení včetně zbytků jídla, nebo odpad ze 

všech prostor, kde odpad můţe být infikován infekčním činitelem v mnoţství, které 

způsobuje, ţe odpad je moţné povaţovat za odpad s nebezpečnou vlastností infekčnost, 

odpad z mikrobiologických laboratoří včetně mikrobiologických kultur atd. Do této 

skupiny patří i biologicky kontaminovaný odpad, např. obvazový materiál, biologicky 

kontaminované pomůcky, infusní nástroje bez jehly, obaly transfúzní krve, pomůcky pro 

inkontinentní pacienty, kontaminované materiály z plastu a osobní ochranné pomůcky 

personálu. Patří sem i další odpady, které jsou kontaminovány lidskou krví, sekrety nebo 

výkaly. 

18 01 04 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s 

ohledem na prevenci infekce 

Pod katalogové číslo 18 01 04 se zařazuje vytříděný odpad ze zdravotnických zařízení a 

jim podobných zařízení, který prokazatelně není kontaminován infekčním činitelem, není 

biologicky kontaminován a není kontaminován cytostatiky nebo jinými nebezpečnými 

látkami, nebo vytříděný dekontaminovaný odpad. Odpad nevykazuje ţádnou nebezpečnou 

vlastnost. Jedná se např. o nekontaminované obvazy, sádrové obvazy, prádlo, oděvy na 

jedno pouţití, pleny. 

18 01 06* Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 

Např. chemické látky z laboratoří nebo látky, které vznikají při diagnostických vyšetřeních, 

experimentálních pracích, čištění nebo dezinfekci a obsahují nebezpečné chemické látky 

(RTG oddělení, vývojky, ustalovače). 
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18 01 07 Chemikálie neuvedené pod číslem 18 01 06 

Např. chemické látky z laboratoří nebo látky, které vznikají při diagnostických vyšetřeních, 

experimentálních pracích, čištění nebo dezinfekci a neobsahují nebezpečné látky a nemají 

nebezpečné vlastnosti. 

18 01 08* Nepoužitelná cytostatika 

Odpad z cytostatických přípravků je odpad, který vzniká při léčbě pacientů, výrobě a 

přípravě farmaceutických přípravků s cytostatickým účinkem, včetně léčby pacientů. 

18 01 09* Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 08 

Např. léčiva nevyhovující jakosti, s prošlou dobou pouţitelnosti, uchovávaná nebo 

připravená za jiných neţ předepsaných podmínek, zjevně poškozená nebo nespotřebovaná, 

včetně jejich obalů. 

18 01 10* Odpadní amalgám ze stomatologické péče 

Odpad vznikající v zubních ordinacích a všude tam, kde dochází k ošetřování zubů. Odpad 

s obsahem amalgámu je tvořen zbytky slitiny/pasty rtuti s daným kovem při vyplňování a 

spravování zubů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpady značené „*“ jsou v Katalogu odpadů povaţovány za nebezpečné odpady. 
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Příloha č. 3 

 
 

  
Politika kvality a environmentu OHTS vychází z aktuální Politiky kvality  FN Brno a 

rozvádí ji v oblasti hospodářsko-technické správy.   

Záměrem je zajistit provozní a technické podmínky pro činnost FN Brno s důrazem na 

zdravotnickou techniku, stravování pacientů a zaměstnanců, prádelenské ošetření veškerého prádla, 

plynulé dodávky médií, zajištění dopravy v rámci celé FN Brno dle potřeb zdravotnických a 

nezdravotnických útvarů, zabezpečení správy majetku, hospodárné vyuţívání získaných finančních 

prostředků a zajištění bezpečnosti a poţární ochrany ve FN Brno. 

 

Pro naplnění výše uvedeného záměru stanovuje OHTS tuto politiku kvality a 

environmentu:  

1. Uspokojit potřeby a očekávání zaměstnanců medicínských a nemedicínských útvarů v oblasti 

zajišťování provozních a technických podmínek nutných pro jejich činnost. 

2. Zajistit vyrovnaný ekonomický výsledek hospodaření OHTS. 

3. Vytvořit příznivé pracovní podmínky a motivovat zaměstnance k odvedení kvalitní práce. 

4. Vytvořit podmínky pro dodrţování ochrany ţivotního prostředí, PO a BOZP. 

5. Zajistit vykonávání činností OHTS v souladu s příslušnými poţadavky právních předpisů a 

jiných poţadavků, ke kterým se FN Brno zavázala, a které se vztahují k jejím 

environmentálním aspektům.  

6. Neustálé zlepšování a prevenci znečištění. 

Vedoucí zaměstnanci OHTS se zavazují vytvářet podmínky a zdroje pro naplnění politiky a 

cílů kvality a environmentu a dále zabezpečovat funkčnost a trvalé zlepšování ve všech činnostech 

a procesech ovlivňujících kvalitu poskytovaných sluţeb. Vyuţitím zpětné vazby budou 

monitorovány výsledky činností. 

  

Vedení OHTS očekává od svých zaměstnanců: 

 Aktivní podporu při naplňování Politiky kvality a environmentu prostřednictvím jednotlivých 

cílů kvality a environmentu a dílčích úkolů. 

 Optimální vyuţití zdrojů, kvalifikace a odborných znalostí pro plnění svých povinností. 

 Aktivní přístup k neustálému zlepšování vykonávaných činností. 

 

 

 

 

 

Dne : 1. 10. 2009              Bc. Karel Široký  

                      vedoucí OHTS

Politika kvality a environmentu OHTS  

pro období let 2009 - 2011 

F A K U L T N Í   N E M O C N I C E    B R N O  
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Příloha č. 4 

 

 

 

 

Systém řízení environmentu  

na OHTS FN Brno 
 

 

Systém řízení environmentu (EMS) představuje systematický přístup k ochraně životního 

prostředí ve všech činnostech FN Brno včetně prevence znečištění. 

 

 Důraz je kladen na dodrţování legislativních poţadavků týkajících se všech sloţek 

ţivotního prostředí (voda, půda, vzduch, rostliny aj.) a identifikaci environmentálních aspektů. 

Environmentálním aspektem se rozumí prvek činnosti OHTS, který má vliv na ţivotní prostředí 

(emise do ovzduší, úniky látek do vody a půdy, vyuţívání surovin a přírodních zdrojů, vyuţívání 

energie, vznik odpadů aj.). 

 

 Environmentální aspekty kaţdého z útvarů OHTS jsou uvedeny v Registru 

environmentálních aspektů a dopadů, který je přístupný v el. podobě v databázi OHTS a 

v tištěné podobě u vedoucího daného útvaru. 

 

 Poţadavky na zavedení, udrţování a zlepšování EMS předepisuje norma ISO 14001. 

 

Telefonní kontakty na odpovědné osoby: 

 

 Ekolog FN Brno – klapka 3636 

 Představitel vedení OHTS pro EMS – klapka 3497 

 Vedoucí odpadového hospodářství – klapka 3309 

 Vedoucí vodohospodář – klapka 3251 

 Vedoucí úseku tepelného hospodářství – klapka 3252 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 1.4.2010                ……………………………. 

           Bc. Klára Číţková, DiS. 

             představitel vedení OHTS pro EMS
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Příloha č. 5 

 

 

POŽADAVKY NA DODAVATELE A 

SUBDODAVATELE 

 

Fakultní nemocnice Brno – Odbor hospodářsko-technické správy má zavedený systém 

environmentálního managementu podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 14001. Proto v souladu 

s vyhlášenou environmentální politikou (dostupná na webových stránkách www.fnbrno.cz) Vás 

ţádáme o respektování následujících ustanovení ve vztahu k FN Brno: 

 

1) Provádět jen ty činnosti, které jsou předmětem smlouvy (objednávky). 

2) Seznámit se s environmentální politikou na www.fnbrno.cz. 

3) Dodrţovat veškerou platnou legislativu a ustanovení týkající se ţivotního prostředí. 

4) Při všech činnostech dodrţovat zásady bezpečnosti práce a poţární ochrany. 

5) Respektovat veškerá nařízení a pokyny na informačních tabulích. 

6) Dodrţovat pořádek a čistotu na všech pracovištích. 

7) Shromaţďovat vzniklý odpad v označených nádobách a zajistit jeho likvidaci v souladu 

se zákonem. 

8) Informovat objednatele o pouţívaných nebezpečných chemických látkách při své 

činnosti. 

9) S nebezpečnými chemickými a ropnými látkami nakládat v souladu se zákonem. 

10) Zařízení, nářadí a dopravní prostředky musí být čisté a musí splňovat všechny zákonné 

poţadavky, týkající se ţivotního prostředí (emisní limity, úkapy olejů, prašnost, hluk 

apod.).  

11) Dodávané výrobky (materiál) musí splňovat všechny zákonné poţadavky, týkající se 

ţivotního prostředí např. bezpečnostní listy, řádně značené obaly a další. 

12) Zamezovat znečišťování pozemních komunikací a nadměrnému prášení. 

13) Dodrţovat zákaz kouření na všech pracovištích. 

14) O vzniklé havárii okamţitě informovat objednatele. 

15) S tímto ustanovením seznámit své zaměstnance působící v areálu FN Brno.  

 

 

Za objednatele (razítko): 
 

Za dodavatele (razítko): 

Předal: 
 

Převzal: 

Dne:  Dne: 

 
Dokument je vytvořen ve dvou vyhotoveních, z nichţ po jednom obdrţí objednatel i dodavatel. 

http://www.fnbrno.cz/
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Příloha č. 6 

 

Fakultní nemocnice Brno - OHTS                S/OHTS/0235 

Směrnice   

Hodnocení environmentálních  

aspektů OHTS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zpracoval:  Přezkoumal:  Schválil: 

Bc. Klára Číţková, DiS.  Ing. Kateřina Stručovská  Bc. Karel Široký 

Představitel vedení OHTS pro EMS Ekolog FN Brno  Náměstek pro HTS 

Datum: 7.10.2009  Datum: 13.10.2009  Datum: 13.10.2009 

Podpis:   Podpis:   Podpis:  

 

Účinnost od: 14.10.2009  Vydání: 2  Revize: -  Řízená kopie číslo:  

Dokument je duševním majetkem FN Brno. Jeho rozmnoţování a šíření informací v něm obsaţených mimo FN Brno je zakázáno. 
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Fakultní nemocnice Brno - OHTS                S/OHTS/0235 

1. Účel  

Tato směrnice stanoví pravidla pro průběţnou identifikaci environmentálních aspektů, jejich 

hodnocení a význam dopadu pro OHTS. 

2. Oblast platnosti 

Směrnice je závazná pro zaměstnance OHTS, kteří se na základě svých pracovních úkolů přímo 

nebo zprostředkovaně podílí na procesech ovlivňujících ţivotní prostředí; dále pro ekologa FN 

Brno. 

3. Pojmy a zkratky 
 

3.1 Pojmy 

Environmentální aspekt – prvek činností nebo výrobků nebo sluţeb OHTS, který můţe ovlivňovat 

ţivotní prostředí. Významný environmentální aspekt má nebo můţe mít významný 

environmentální dopad. 

Environmentální cíl – celkový environmentální záměr, který je v souladu s environmentální 

politikou a jehoţ dosaţení si OHTS sama stanoví. 

Environmentální cílová hodnota – podrobný poţadavek na výkonnost, vztahující se na OHTS nebo 

jeho části, který vychází z environmentálních cílů, a který musí být stanoven a splněn, aby těchto 

cílů bylo dosaţeno. 

Environmentální dopad – jakákoli změna v ţivotním prostředí, ať nepříznivá, či příznivá, která 

zcela nebo částečně vyplývá z environmentálních aspektů OHTS. 

Environmentální politika – celkové záměry a zaměření OHTS ve vztahu k jeho environmentálnímu 

profilu, oficiálně vyjádřené vrcholovým vedením. 

Environmentální profil, environmentální výkonnost – měřitelné výsledky řízení svých 

environmentálních aspektů samotným OHTS. 

Systém environmentálního managementu, EMS – součást systému managementu OHTS, pouţitá 

k vytvoření a zavedení její environmentální politiky a řízení jejích environmentálních aspektů. 

Prevence znečištění, předcházení znečištění – pouţívání procesů, praktik, technik, materiálů, 

výrobků, sluţeb nebo energie k zabránění, sníţení nebo regulaci (samostatně nebo v kombinaci) 

vzniku emisí nebo vypouštění jakéhokoli druhu znečišťující látky nebo odpadu, tak aby se sníţily 

negativní environmentální dopady. 

Zainteresovaná strana – osoba nebo skupina, která se zajímá o environmentální profil OHTS nebo 

je jím ovlivněna. 

Ţivotní prostředí, environment – prostředí, ve kterém OHTS provozuje svou činnost a zahrnující 

ovzduší, vodu, půdu, přírodní zdroje, rostliny a ţivočichy, lidi a jejich vzájemné vztahy. 

 

3.2 Zkratky 

EA - Environmentální aspekt 

EMS - Systém řízení environmentu  

FN Brno - Fakultní nemocnice Brno 

OHTS - Odbor hospodářsko-technické správy 

OOPP - Osobní ochranné pracovní prostředky 

OZT  - Oddělení zdravotnické techniky 
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Fakultní nemocnice Brno - OHTS                S/OHTS/0235 

4. Hodnocení environmentálních aspektů OHTS 

 

OHTS průběţně aktualizuje a doplňuje „Registr environmentálních aspektů a dopadů OHTS,“ 

který obsahuje činnosti ovlivňující ţivotní prostředí; environmentální aspekty a jejich dopady 

včetně hodnocení a stanovení případných environmentálních cílů. 

 

EA zahrnuje: emise do ovzduší, úniky látek do vody, úniky látek do půdy, vyuţívání surovin a 

přírodních zdrojů, vyuţívání energie, emitované energie (např. teplo, záření, vibrace) a odpady. 

 

4.1 Kritéria hodnocení EA 

Pro hodnocení EA na OHTS byly zvoleny následující 3 kritéria: 

č. 1 - L – Legislativa – soulad s limity a závaznými poţadavky uvedenými v „Registru právních a 

jiných poţadavků OHTS“ 

č. 2 - D – Četnost nebo možný objem výskytu dopadu  

č. 3 - P – Environmentální politika – dopad spojený s působením na ţivotní prostředí  

 

4.2 Hodnocení EA 

Osoby provádějící hodnocení dle kritéria: 
 

č. 1 - L – vedoucí útvaru OHTS, na kterém je daný aspekt hodnocen 

č. 2 - D – představitel vedení OHTS pro environment ve spolupráci s odborníky za dané oblasti 

(vodař, chemik apod.) 

č. 3 - P – ekolog FN Brno 

 

Kaţdé kritérium je obodováno v rozmezí od 1 do 3 viz tabulka č. 1. 
 

Kritérium 
1 bod 

Nedostatek není nebo je 

malý 

2 body 
Existuje nedostatek 

3 body 
Existuje zásadní 

nedostatek 

č. 1 – L 
Limity a zákony jsou 

plněny nebo limity a 

zákony nejsou stanoveny 

Limity a zákony nejsou 

občas plněny nebo jejich 

plnění je na hranici limitu 

Limity a zákony nejsou 

plněny nebo jsou často 

překračovány 

č. 2 – D  
Výskyt dopadu je 

minimální anebo dopadu 

lze zabránit 

Výskyt dopadu je častý 

anebo dopadu lze zabránit 

Výskyt dopadu je vysoký 

anebo dopadu nelze 

zabránit 

č. 3 – P  

Dopad se dá odstranit 

anebo ovlivnění ŢP je 

minimální a není trvalé 

anebo ovlivnění ŢP je 

v malém měřítku 

Dopad se dá částečně 

odstranit anebo ovlivnění 

ŢP je velké ale není trvalé 

Dopad se nedá odstranit 

anebo ovlivnění ŢP je 

trvalé 

     Tabulka č. 1 
 

4.3 Vyhodnocení EA 

Významný EA 
Součet hodnot významnosti  ≥ 5 nebo je moţnost výskytu 

nedodrţení legislativních poţadavků. 

Nevýznamný EA Součet hodnot významnosti < 5 

     Tabulka č. 2 

 
Hodnocení enviro aspektů OHTS Strana 4 z 5 V tištěné podobě neřízený dokument 

   (mimo řízené kopie) 



  
74 

 

 

Fakultní nemocnice Brno - OHTS                S/OHTS/0235 

 

U nejvýznamnějších EA (EA s nejvyšší hodnotou součtu nebo nedodrţování kritéria č. 1) stanovuje 

vedoucí OHTS cíle environmentu společně s programy pro jejich naplnění.  

5. Odpovědnosti 

Odpovědnosti za jednotlivé činnosti jsou uvedeny v kapitole 4.2 tohoto dokumentu. 

6. Související dokumenty 

Registr environmentálních aspektů a dopadů OHTS  

Registr právních a jiných poţadavků OHTS 

Příručka kvality a environmentu OHTS 

7. Přílohy 

Příloha č. 1 - Seznámení s dokumentem 
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Příloha č. 7 

 
Odbor hospodářsko-technické správy               2009 

 

Dotazník spokojenosti zákazníka 
 
Váţení, 

 

rádi bychom Vás poţádali o vyplnění tohoto dotazníku spokojenosti. Naším cílem je odvádět co 

nejkvalitnější práci, a proto bychom rádi znali Váš názor na práci našich oddělení. 

 

Předem děkuji za Vaši ochotu a čas. 

 

S pozdravem 

 

Bc. Karel Široký 

náměstek pro HTS 

 

Klinika/ oddělení:  

Datum:  

 

Vysvětlení hodnocení:  = Ano/ spokojen,  = Víceméně spokojen a  = Ne/ nespokojen. 

 
Zvolenou odpověď na otázku prosím zakříţkujte. 
 

Doprava    

1. Jste spokojeni s přepravou prádla a/nebo stravy?    

2. Jste spokojeni s přepravou léků, ZM a/nebo krevních derivátů?    

3. Jste spokojeni s přepravou vzorků?    

4. Vyhovuje Vám harmonogram rozvozů a svozů?    

5. Jste spokojeni s dopravou jiného druhu např. svoz odpadů?    
 

Energetika    

1. Jste spokojeni s dodávkou médií (teplo, el.energie, pára, voda, plyn)?    

2. Je reakce na Vaše poţadavky ze strany pracovníků Ego dostatečně 

operativní? 
   

3. Jste spokojeni s vytápěním po provedené rekonstrukci tepelného 

zdroje? 
   

4. Vyhovují Vám termíny prováděných zkoušek DO a náhradních zdrojů?    

5. Jste spokojeni s podávanými informacemi prostřednictvím velínu?    

 

Odd. bezpečnostních a požárních techniků    

1. Jste spokojeni s řešením pracovních úrazů?    

2. Dostává se Vám potřebných informací z oblasti BOZP?    

3. Dostává se Vám potřebných informací z oblasti PO?    

4. Jste spokojeni se zabezpečením prostředků PO?    

5. Jste spokojeni s úrovní e-learningového kurzu BOZP a PO?    
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Oddělení zdravotnické techniky    

1. Odpovídá péče o přístrojovou techniku ze strany OZT Vaší představě?    

2. Dostává se Vám potřebných informací?    

3. Jsou Vaše poţadavky na ZT plněny dostatečně kvalitně?    

4. Jsou Vaše poţadavky na metrologické úkony plněny dostatečně 

kvalitně (kalibrace teploměrů, validace, zajištění ověření apod.)? 
   

5. Jsou pracovníci OZT dobře dostupní?    

 

Prádelna    

1. Jste spokojeni s čistotou prádla?    

2. Jste spokojeni s vyţehlením prádla?    

3. Jste spokojeni s opravami prádla?    

4. Vyhovuje Vám způsob expedice prádla?    

5. Jsou pracovníci Prádelny dobře dostupní?    

 

Správa budov 
   

1. Jste spokojeni s prací údrţby v areálech FN Brno?    

2. Jste spokojeni se sluţbami nádvorní čety a zahrady?    

3. Jste spokojeni se sluţbami Telefonní ústředny?    

4. Jste spokojeni se spoluprací provozního úseku Správy budov?    

5. Jste spokojeni s ubytovacími kapacitami Ubytoven a chaty v Bělé pod 

Pradědem? 
   

 

Stravovací provoz    

1. Jste spokojeni se skladbou jídelního lístku?    

2. Vyhovuje Vám teplota podávaných jídel?    

3. Jste spokojeni s chutí jídel?    

4. Jste spokojeni s prostředím závodní jídelny?    

5. Jste spokojeni s obsluhou a servisem při podávání jídel?    

 

Zde prosím uveďte případné další připomínky: 

 

 

 

 

 

 

 
Dne:  21. 09. 2009 

 

Zpracoval: Bc. Klára Číţková, DiS. 

  představitel vedení OHTS pro kvalitu a environment 
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Příloha č. 8 

 

 

Protokol 
 nápravných 

opatření 
 preventivních 

Útvar OHTS:  

Vedoucí útvaru:  

 
Protokol opatření z:  Číslo Vystavil Funkce Datum  Podpis 

- audit systému řízení   

   kvality/ environmentu  
AS     /     

- přezkoumání SŘK/SŘE   

  vedením  
PV     /     

- analýza náhodné neshody 
 

AN     /     

- přezkoumání účinnosti  

  opatření  
PU     /     

 
 

          /     

 

Důvody pro vystavení opatření (nález, popis): Vyplní vystavitel 

 

 

 

 

 

Se shora uvedeným 

nálezem souhlasím: 

Odpovědná osoba / majitel 

procesu: 
Datum: 

Podpis odpovědné osoby / majitele 

procesu: 

   

 

Analýza nálezu a stanovení příčiny Vyplní majitel procesu 

 

 

 

 

Datum: Odpovědná osoba: Podpis odpovědné osoby: 

   

 

Opatření pro odstranění příčiny (včetně určení zdrojů, odpovědností a termínů) Vyplní majitel procesu 

 

 

 

 

Termín 

ověření: 
 

Způsob 

ověření: 
 

 

Přezkoumání účinnosti a efektivnosti přijatých opatření Vyplní vystavitel 

 

 

 

Opatření k řešení příčiny nálezu, výsledku analýzy či přezkoumání účinná a efektivní - protokol 

uzavřen 

Datum: Vystavitel: Podpis: 

   

Řešení nálezu neúčinné a neefektivní – nový protokol číslo:  
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Příloha č. 9 

 


