Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
Na Bělidle 7,
702 00 Ostrava
Podatelna
V Praze dne 10. 3. 2018
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám
o zpřístupnění následující informace:
-

Anonymizovaná meritorní rozhodnutí nadepsaného správního orgánu za
uplynulých 30 let (od roku 1988), v nichž se projednával přestupek na úseku
předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a předcházení vzniku
jiného ohrožení zdraví ve smyslu §92 odst. 6 písm. e) zákona o ochraně
veřejného zdraví – tj. porušení povinnosti dle §53 tohoto zákona, kdy k této
povinnosti byly dané osoby zavázány z důvodu nákazy vyvolané virem
lidského imunodeficitu (HIV)

Tuto žádost podávám ve smyslu §13 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. e-mailem.
Ve smyslu § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady
nákladů, budou-li účtovány. Informaci žádám poskytnout v elektronické formě (v příloze emailu jako naskenovaný dokument ve formátu pdf.) a zaslat na níže uvedenou e-mailovou
adresu (není nutné zasílat fyzicky poštou). Za poskytnutí této informace předem děkuji.
S pozdravem,
Tomáš Stavrovský
Nar. 6. 6. 1994
Bytem Podhumenská 42, Pardubice, 530 02
e-mail: tomas.stavrovsky@centrum.cz

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:

Tomáš Stavrovský
Podhumenská 42
530 02 Pardubice

09. 03. 2018

SPIS. ZNAČKA:
S-KHSMS 13099/2018/OV/OPaK
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 15028/2018/OV/OPaK
VYŘIZUJE:
Bc. Gabriela Kozáková
TEL.:
E-MAIL:

595 138 182
gabriela.kozakova@khsova.cz

DATUM:

21. 03. 2018

ROZHODNUTÍ
Dne 09. 03. 2018 obdržela Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen
„KHS MSK“), 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.“), žádost fyzické osoby
Tomáš Stavrovský, nar. 06. 06. 1994, Podhumenská 42, 530 02 Pardubice (dále jen „žadatel“), která byla
podána prostřednictvím e-mailu bez elektronického podpisu.
V souladu s ustanovením §15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., se žádost o poskytnutí informace ze dne 09. 03.
2018 týkající se poskytnutí meritorních rozhodnutí KHS MSK, týkající se přestupků na úseku předcházení
vzniku a šíření infekčních onemocnění v souvislosti s nákazou vyvolanou virem lidského imunodeficitu (HIV),
a to za posledních 30 let
odmítá
Odůvodnění:
Dne 09. 03. 2018 byla KHS MSK doručena žádost o poskytnutí informace, která byla učiněna prostřednictvím
e-mailu bez zaručeného elektronického podpisu. Obsahem žádosti bylo následující:


anonymizovaná meritorní rozhodnutí KHS MSK, týkající se přestupků na úseku předcházení vzniku a
šíření infekčních onemocnění v souvislosti s nákazou vyvolanou virem lidského imunodeficitu (HIV), a
to za posledních 30 let.

Dle ust. § 3 zákona č. 106/1999 Sb., se informací rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě,
zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého
v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audovizuálního. Co se rozumí informací
rovněž ve svém rozhodnutí č. 5 As 68/2008 – 60 definoval Nejvyšší správní soud, když uvedl: „Informací ve
smyslu zákona č. 106/1999 Sb. se rozumí veškerý textový (příp. i grafický) obsah listiny (protokolu o kontrole),
resp. taková listina, která vznikla v rámci řádného výkonu veřejné správy, tzn. nejen v rámci pravomoci a
působnosti žalovaného, ale také v průběhu takové činnosti, která je v souladu se zákonem.“ Informace, které je
povinný subjekt zavázán poskytnout, jsou tedy již existující informace, které jsou v dispozici povinného
subjektu v okamžiku doručení žádosti o poskytnutí informace povinnému subjektu.
Vzhledem ke skutečnosti, že v okamžiku doručení žádosti, žádné žadatelem požadované dokumenty nebyly
vytvořeny, je důvodem pro odmítnutí žádosti skutečnost, že požadované informace neexistují, proto není
možné, aby je KHS MSK jako povinný subjekt poskytla.
IČ: 71009167
ID datové schránky: w8pai4f
web: www.khsova.cz

Úřední hodiny:
pondělí, středa 8:00 – 17:00

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 listů1- e-mail
1x KHS, OPaK, počet listů 1
1x sekretariát, počet listů 1

