
V Praze dne 17. dubna 2018 

Vážení,  

já, , Vás tímto 

v souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí 

následujících informací prostřednictvím datové zprávy zaslané do mé datové schránky: 

1. zda a případně kolikrát v roce 2017 postupovala hygienická stanice podle ust. § 46 odst. 3 

zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, tedy vydala rozhodnutí, ve kterém stanovila 

povinnost podrobit se povinnému očkování a určila poskytovatele zdravotních služeb, 

2. poskytnutí anonymizované kopie posledního rozhodnutí vydaného na základě ust. § 46 odst. 

3 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 

3. zda a případně kolikrát uložila hygienická stanice v roce 2017 pokutu podle ust. § 92k odst. 6 

písm. a, b zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a v kolika případech došlo 

k odvolání proti takovému rozhodnutí, 

4. zda a případně jaká další opatření (vč. rozhodnutí) uplatnila v roce 2017 hygienická stanice vůči 

rodičům, kteří nepodrobili své děti pravidelné očkovací povinnosti. 

Předem děkuji za poskytnuté informace. 

S pozdravem 

 

 



 

 

VÁŠ DOPIS ZN.:   

ZE DNE:  

 

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 19763/2018/OV/ OPaK 

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 20308/2018/OV/OPaK 

VYŘIZUJE: Mgr. Jakub Vraník 

TEL.: 595 138 181 

E-MAIL: jakub.vranik@khsova.cz 

 

DATUM:  2. 5. 2018 

 

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů 

 

Dne 17. 4. 2017 obdržela 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.“), žádost fyzické osoby 

, 

(dále jen „žadatel“), která byla podána prostřednictvím veřejné datové sítě. V souladu s ustanovením 

§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. poskytuje Krajská hygienická stanice Moravskoslezského 

kraje se sídlem v Ostravě (dále jen „správní orgán“) požadované informace podle uvedeného zákona.  

 

Žadatel se v předmětné žádosti domáhal poskytnutí následujících informací: 

 

1. zda a případně kolikrát v roce 2017 postupovala hygienická stanice podle ust. § 46 odst. 3 

zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, tedy vydala rozhodnutí, ve kterém stanovila 

povinnost podrobit se povinnému očkování a určila poskytovatele zdravotních služeb, 

2. poskytnutí anonymizované kopie posledního rozhodnutí vydaného na základě ust. § 46 odst. 

3 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 

3. zda a případně kolikrát uložila hygienická stanice v roce 2017 pokutu podle ust. § 92k odst. 6 

písm. a, b zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a v kolika případech došlo 

k odvolání proti takovému rozhodnutí, 

4. zda a případně jaká další opatření (vč. rozhodnutí) uplatnila v roce 2017 hygienická stanice vůči  

rodičům, kteří nepodrobili své děti pravidelné očkovací povinnosti. 

 

K dotazům č. 1, 3 a 4 správní orgán sděluje, že podle uvedených ustanovení nebylo v roce 2017 

postupováno ani v jednom případě.  

 

Dotaz č. 2 je vyřízen samostatným dokumentem.  

 

 

 

 

 

 

 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě 

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA 

 

Rozdělovník: 

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2 

1x adresát, počet listů 1 – DS 

1x spis, počet listů 1   

 

 Mgr. Zuzana Babišová, v.r. 

vedoucí oddělení právního a kontrolního 

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje  

se sídlem v Ostravě 

 



 IČ: 71009167 

ID datové schránky: w8pai4f 

web: www.khsova.cz 

 Úřední hodiny: 

pondělí, středa 8:00 – 17:00 

 

 

 
VÁŠ DOPIS ZN.:   

ZE DNE:  

 

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 19763/2018/OV/ OPaK 

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 22839/2018/OV/OPaK 

VYŘIZUJE: Mgr. Jakub Vraník 

TEL.: 595 138 181 

E-MAIL: jakub.vranik@khsova.cz 

 

DATUM:  2. 5. 2018 

 

R O Z H O D N U T Í 

 

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 

zákona č. 106/1999 Sb. o žádosti fyzické osoby  

 (dále jen „žadatel“), takto: 

 

Podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. se žádost o poskytnutí informací ze dne 17. 4. 

2018:  

 

2. poskytnutí anonymizované kopie posledního rozhodnutí vydaného na základě ust. § 46 odst. 3 

zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 

 

o d m í t á . 

 

 

Odůvodnění: 

 

Dne 17. 4. 2018 byla na Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 

(dále jen „správní orgán“) doručena žadatelova žádost o poskytnutí informace učiněná prostřednictvím 

veřejné datové sítě. Žadatel se v předmětné žádosti domáhal poskytnutí následujících informací: 

 

1. zda a případně kolikrát v roce 2017 postupovala hygienická stanice podle ust. § 46 odst. 3 

zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, tedy vydala rozhodnutí, ve kterém stanovila 

povinnost podrobit se povinnému očkování a určila poskytovatele zdravotních služeb, 

2. poskytnutí anonymizované kopie posledního rozhodnutí vydaného na základě ust. § 46 

odst. 3 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 

3. zda a případně kolikrát uložila hygienická stanice v roce 2017 pokutu podle ust. § 92k odst. 6 

písm. a, b zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a v kolika případech došlo 

k odvolání proti takovému rozhodnutí, 

4. zda a případně jaká další opatření (vč. rozhodnutí) uplatnila v roce 2017 hygienická stanice vůči  

rodičům, kteří nepodrobili své děti pravidelné očkovací povinnosti. 

 

Odpověď k dotazům č. 1, 3 a 4 poskytuje správní orgán v samostatném dokumentu. 

 

Dle ustanovení § 3 odst. 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 

audiovizuálního. Co se rozumí informací, definoval ve svém rozhodnutí č. 5 As 68/2008 – 60 rovněž 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě 

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA 

 

 

 

 

 



2. strana rozhodnutí Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě č.j. KHSMS 

22839/2018/OV/OPaK ze dne 2. 5. 2018 

 

 IČ: 71009167 

ID datové schránky: w8pai4f 

web: www.khsova.cz 

 Úřední hodiny: 

pondělí, středa 8:00 – 17:00 

 

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. 
 

Po posouzení obsahu dotazu č. 2 správní orgán sděluje, že vzhledem k tomu, že požadované údaje 

(rozhodnutí vydané na základě § 46 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.) nebyly správním orgánem 

vytvořeny, je důvodem pro odmítnutí žádosti skutečnost, že požadované informace neexistují, a proto 

není možné, aby je správní orgán jako povinný subjekt poskytl.   

 

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. 

 

 

 

 

 

  

 

Rozdělovník: 

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 3 

1x adresát, počet listů 1 – DS 

1x sekretariát 

1x spis, počet listů 1   

 

 MUDr. Helena Šebáková, v.r. 

vedoucí služebního úřadu 

ředitelka Krajské hygienické stanice 

Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 

 


