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Krajská hygienická stanice Ostrava
územní pracoviště Karviná
V Karviné dne 28.11.2017

Žádost podle zákona č.106/1999 Sb.

Ve smyslu shora označeného zákona Vás jako povinný subjekt žádám o poskytnutí
následujících informací:
a) jakým způsobem bylo prováděno šetření, zdali vůbec při schvalování provozu kojeneckého plavání
resp. plavání dětí od 1 roku věku do 7 let, provozovaného Rodinným centrem Beleza Harmony, z.s. IČ:
04829158 v plavecké učebně v Karviné – Hranicích
b) žádám o zaslání kopie schváleného provozního řádu, pokud byl shora označeným provozovatelem
plavání dětí předložen a orgánem hygienického dozoru schválen

Požadované informace mi prosím zašlete emailem na adresu advokat.kriz@centrum.cz
Děkuji.

JUDr. Marek Kříž, Ph.D.,
nar.1.9.1969,
advokát s e sídlem v Karviné-Fryštátě,
Masarykovo náměstí 91/28

e-mail: advokat.kriz@centrum.cz

www.advokat-kriz.cz

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě
NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
28.11.2017
SPIS. ZNAČKA:
ČÍSLO JEDNACÍ.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

S-KHSMS 62324/2017/OV/OPaK

DATUM:

11.12.2017

Žadatel:

JUDr. Marek Kříž, Ph. D
Masyrykovo náměstí 91/28
733 01 Karviná-Fryštát

KHSMS 62324/2017/OV/OPaK
Mgr. Babišová

595 138 184
zuzana.babisova@khsova.cz

JUDr. Marek Kříž, Ph. D, nar. 1.9.1969, advokát se sídlem v Karviné-Fryštátě,
Masarykovo náměstí 91/28

Dne 28.11.2017 byla na Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje se sídlem
v Ostravě (dále jen „správní orgán“) doručena Vaše žádost o poskytnutí informace učiněna
v elektronické podobě prostřednictvím emailového podání, které bylo podepsáno zaručeným
elektronickým podpisem. Obsahem byla žádost o poskytnutí následující informace :
1) Jakým způsobem bylo prováděno šetření, zda-li vůbec při schvalování provozu
kojeneckého plavání resp. plavání dětí od 1 roku věku do 7 let, provozovaného
Rodinným centrem Beleza Harmony, z.s., IČ: 04829158 (dále jen „provozovatel“)
v plavecké učebně v Karviné-Hranicích.
2) Zaslání kopie schváleného provozního řádu, pokud byl shora označeným
provozovatelem plavání dětí předložen a orgánem hygienického dozoru schválen.
K bodu 1) žádosti správní orgán sděluje, že výše uvedený provozovatel provozuje činnost

v předmětné provozovně na základě schváleného provozního řádu, kdy tento byl schválen
správní orgánem na základě rozhodnutí č.j,: KHSMS 54219/2017/KA/HOK ze dne 31.10.2017,
které nabylo právní moci dne 3.11.2017. Uvedeným rozhodnutím byla schválená činnosti ve
stávajících prostorech koupelového bazénu v zařízení Plavecká učebna při ZŠ Slovenská.
Uvedené prostory, tj. Plavecká učebna při ZŠ Slovenské jsou standardně kontrolovány v rámci
běžného hygienického dozoru. Skutečnost, že byla podána žádost o schválení činnosti v rámci
již zavedeného provozu, kde dochází k obdobné činnosti, a v provozu který je předmětem
běžného dozoru správního orgánu, nebyl dán důvod k provedení mimořádné kontroly za účel
schválení provozního řádu.

ROZHODNUTÍ
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako povinný subjekt
ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), rozhodla v souladu
s ustanovením § 15 odst. 1.ve spojení s ustanovením § 11 odst. 2 písm.a) zákona č. 106/1999
Sb. o žádosti právnické osoby JUDr. Marek Kříž,Ph.D, nar. 1.9.1969, advokát se sídlem
v Karviné-Fryštátě, Masarykovo náměstí 91/28 (dále jen „žadatel“), takto:
Podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., v souladu s 11 odst. 2 písm.a) zákona č.
106/1999 Sb. se žádost o poskytnutí informace ze dne 20.11.2017 - zaslání kopie schváleného

provozního řádu, pokud byl shora označeným provozovatelem plavání dětí předložen a orgánem
hygienického dozoru schválen
odmítá.
Odůvodnění:
Dne 28.11.2017 byla správnímu orgánu doručena Vaše žádost o poskytnutí informace učiněna
v elektronické podobě prostřednictvím emailového podání, které bylo podepsáno zaručeným
elektronickým podpisem. Obsahem byla žádost o poskytnutí následující informace :
1) Jakým způsobem bylo prováděno šetření, zda-li vůbec při schvalování provozu kojeneckého
plavání resp. plavání dětí od 1 roku věku do 7 let, provozovaného Rodinným centrem Beleza
Harmony, z.s., IČ: 04829158 (dále jen „provozovatel“) v plavecké učebně v Karviné-Hranicích.
2) Zaslání kopie schváleného provozního řádu, pokud byl shora označeným provozovatelem plavání
dětí předložen a orgánem hygienického dozoru schválen.
K bodu 1) Vám správní orgán poskytl požadovanou informaci, jak uvedeno výše.
K bodu 2) Vaši žádostí správní orgán uvádí, že se jedná o informaci vzniklou bez použití veřejných
prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s
poskytnutím informace souhlasí. Správní orgán v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 písm.a) zákona č.
106/1999 Sb., takovou informaci neposkytne. Provozní řád byl předložen provozovatelem výše uvedené
činnosti, tzn. byl vytvořen třetí osobou bez použití veřejných prostředků. Na základě výše uvedeného bylo
proto rozhodnuto, jak je ve výroku uvedeno.
Poučení o odvolání:
Podle § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. ve spojení s ustanovením § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se lze proti tomuto rozhodnutí odvolat do 15 dnů ode dne jeho
doručení k Ministerstvu zdravotnictví ČR v Praze – hlavnímu hygienikovi ČR podáním u Krajské
hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.

MUDr. Helena Šebáková,v.r.
vedoucí služebního úřadu
ředitelka Krajské hygienické stanice
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Rozdělovník:

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 3
1x adresát, počet listů 1-email
1x KHS, OPaK, počet listů 1
1x sekretariát, počet listů 1

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě
NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:

28.11.2017

SPIS. ZNAČKA:
ČÍSLO JEDNACÍ.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

S-KHSMS 62324/2017/OV/OPaK

DATUM:

22.1.2018

Žadatel:

JUDr. Marek Kříž, Ph. D
Masyrykovo náměstí 91/28
733 01 Karviná-Fryštát

KHSMS 3440/2018/OV/OPaK
Mgr. Babišová

595 138 184
zuzana.babisova@khsova.cz

JUDr. Marek Kříž, Ph. D, nar. 1.9.1969, advokát se sídlem v Karviné-Fryštátě,
Masarykovo náměstí 91/28

Dne 28.11.2017 byla na Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále
jen „správní orgán“) doručena Vaše žádost o poskytnutí informace učiněna v elektronické podobě
prostřednictvím emailového podání, které bylo podepsáno zaručeným elektronickým podpisem. Obsahem
byla žádost o poskytnutí následující informace:
1) Jakým způsobem bylo prováděno šetření, zda-li vůbec při schvalování provozu kojeneckého
plavání resp. plavání dětí od 1 roku věku do 7 let, provozovaného Rodinným centrem Beleza
Harmony, z.s., IČ: 04829158 (dále jen „provozovatel“) v plavecké učebně v Karviné-Hranicích.
2) Zaslání kopie schváleného provozního řádu, pokud byl shora označeným provozovatelem plavání
dětí předložen a orgánem hygienického dozoru schválen.
Dne 11.12.2017 správní orgán poskytl informaci uvedenou v bodě 1) žádosti a současně rozhodl podle §
15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., v souladu s 11 odst. 2 písm.a) zákona č. 106/1999 Sb. o odmítnutí
informace uvedené v bodě 2 žádosti.
Dne 18.12.2017 tj. v zákonné lhůtě, se proti rozhodnutí č.j.: KHSMS 62324/2017/OV/OPaK žadatel
odvolal, když nesouhlasil s neposkytnutím požadované informace, přičemž měl za to, že důvody
odmítnutí jsou nezákonné a nezakládají oprávnění správního orgánu jako povinného subjektu listinu
neposkytnout.
Na základě podaného odvolání byl spisový materiál v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č.
106/1999 Sb. postoupen nadřízenému orgánu tj. Ministerstvu zdravotnictví, které dne 9.1.2018 vydalo
rozhodnutí č.j. 943/2018-NH-30.1-8.1.18, kterým se napadené rozhodnutí KHS MSK č.j.: KHSMS
62324/2017/OV/OPaK ruší a věc se vrací k novému projednání správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal.
V souladu se zásadou uvedenou v § 90 odst. 1 písm.b) zákona č. 500/2004 Sb., kdy správní orgán je vázán
právní názorem Ministerstva zdravotnictví poskytuje správní orgán následující informace.
Správní orgán na základě žádosti žadatele poskytuje schválený provozní řád, který je přiložen jako
příloha.

Rozdělovník:

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu:2
1x adresát, počet listů 1+1/4-email
1x KHS, OPaK, počet listů 1

Mgr. Zuzana Babišová,v.r.
vedoucí oddělení právního a kontrolního
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se
sídlem v Ostravě

