


VÁŠ DOPIS ZN.:   
ZE DNE: 09. 07. 2018 

SPIS. ZNAČKA:  S-KHSMS 36242/2018/OV/OPaK 
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 38099/2018/OV/OPaK 
VYŘIZUJE: Bc. Gabriela Kozáková 
TEL.: 595 138 182 
E-MAIL: gabriela.kozakova@khsova.cz 

DATUM:  19. 07. 2018 

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

Dne 10. 07. 2018 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.“), obdržela žádost fyzické osoby 

 (dále jen „žadatel“), která byla podána 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona 
č. 106/1999 Sb., KHS MSK poskytuje požadované informace.

Žadatel v předmětné žádosti požaduje následující informace:  

Žadatel požaduje informace o přezkoumání vyšetřování poškození jeho zdraví, resp. poskytnutí veškeré 
dokumentace související s jeho zdravím, a to v souvislosti s podáním krevní transfúze v Nemocnici Podlesí a. s. 
v Třinci. 

K výše uvedené žádosti KHS MSK sděluje, že disponuje následujícími dokumenty: 

1. propouštěcí zpráva žadatele ze dne 28. 07. 2016, nemocnice Frýdek Místek, 
2. propouštěcí zpráva žadatele ze dne 05. 08. 2016, nemocnice Třinec, 
3. překladová zpráva žadatele ze dne 14. 09. 2016, nemocnice Třinec, 
4. propouštěcí zpráva žadatele ze dne 24. 08. 2016, nemocnice Třinec, 
5. propouštěcí zpráva žadatele ze dne 14. 12. 2016, nemocnice Třinec, 
6. list epidemiologického šetření žadatele ze dne 19. 12. 2016, 
7. příjmový list žadatele ze dne 16. 12. 2016, nemocnice Havířov, 
8. propouštěcí zpráva žadatele ze dne 06. 02. 2017, vč. lékařské zprávy ze dne 02. 02. 2017, nemocnice 

Havířov, 
9. lékařská zpráva žadatele ze dne 05. 05. 2017, nemocnice Havířov, 
10. lékařská zpráva žadatele ze dne 26. 06. 2017, nemocnice Havířov, 
11. lékařská zpráva žadatele ze dne 21. 09. 2017, nemocnice Havířov, 
12. informace KHS MSK vedoucím transfuzních pracovišť Moravskoslezského kraje ze dne 26. 05. 2017 

o okultním virovém zánětu jater typu B (dále jen „VHB“) u dárce krve, 
13. žádost KHS MSK o písemné podklady pro účely šetření v souvislosti s onemocněním žadatele, ze dne 

20. 12. 2016, vč. jejich poskytnutí, 
14. informace týkající se transfuzních přípravků vyrobených z plné krve odebrané dárci krve na HTO, 

Nemocnice Třinec, p. o., 
15. žádost o vyšetření HBV DNA screeningovým NAT testem vzorků od dárce krve ze dne 08. 03. 2017, 

vč. protokolů o výsledcích laboratorních zkoušek, 
16. zpráva o prošetření příslušných dárců krve pro virovou hepatitidu typu B u příjemce transfuzních 

přípravků, nemocnice Třinec. 
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K výše uvedeným bodům KHS MSK sděluje, že žadateli poskytuje písemné dokumenty dle výše 
uvedených bodů 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) a 13), které jsou přílohou tohoto sdělení. 

K písemným materiálům uvedeným v bodu 14), 15) a 16) KHS MSK sděluje, že v této části žádosti 
bylo rozhodnuto na základě rozhodnutí č. j. KHSMS 38102/2018/OV/OPaK o odmítnutí žádosti ve 
smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., které je žadateli zasláno současně s tímto přípisem. 

Jaroslav Dembiňák 
ředitel odboru správního 

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se 
sídlem v Ostravě 

Rozdělovník: 
Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2 
1x adresát, počet listů1- doporučeně  
1x KHS, OPaK, počet listů 1 



VÁŠ DOPIS ZN.:   
ZE DNE: 09. 07. 2018 

SPIS. ZNAČKA:  S-KHSMS 36242/2018/OV/OPaK 
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 38102/2018/OV/OPaK 
VYŘIZUJE: Bc. Gabriela Kozáková 
TEL.: 595 138 182 
E-MAIL: gabriela.kozakova@khsova.cz 

DATUM:  19. 07. 2018 

R O Z H O D N U T Í 

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.“), 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 informace ze dne 09. 07. 2018 
v části týkající se poskytnutí písemných dokumentů v souvislosti s informacemi o transfuzních přípravcích 
vyrobených z plné krve odebrané dárci krve na HTO, Nemocnice Třinec, p. o., a dále písemných dokumentů 
v souvislosti se žádostí o vyšetření HBV DNA screeningovým NAT testem vzorků od dárce krve, vč. protokolů 
o výsledcích laboratorních zkoušek a dále písemných dokumentů v souvislosti s prošetřením příslušných dárců 
krve pro virovou hepatitidu typu B u příjemce transfuzních přípravků, nemocnice Třinec, 

o d m í t á 

Odůvodnění: 

Dne 10. 07. 2018 byla KHS MSK doručena žádost o poskytnutí informace, která byla učiněna prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb. Obsahem žádosti bylo následující: 
Žadatel požaduje informace o přezkoumání vyšetřování poškození jeho zdraví, resp. poskytnutí veškeré 
dokumentace související s jeho zdravím, a to v souvislosti s podáním krevní transfúze v Nemocnici Podlesí a. s. 
v Třinci. 

K bodu 1) uvedeného dokumentu, propouštěcí zpráva žadatele ze dne 28. 07. 2016, nemocnice Frýdek Místek, 
dále k bodu 2) uvedeného dokumentu, propouštěcí zpráva žadatele ze dne 05. 08. 2016, nemocnice Třinec, dále 
k bodu 3) uvedeného dokumentu, překladová zpráva žadatele ze dne 14. 09. 2016, nemocnice Třinec, dále 
k bodu 4) uvedeného dokumentu, propouštěcí zpráva žadatele ze dne 24. 08. 2016, nemocnice Třinec, dále 
k bodu 5) uvedeného dokumentu, propouštěcí zpráva žadatele ze dne 14. 12. 2016, nemocnice Třinec, dále 
k bodu 6) uvedeného dokumentu, list epidemiologického šetření žadatele ze dne 19. 12. 2016, dále k bodu 7) 
uvedeného dokumentu, příjmový list žadatele ze dne 16. 12. 2016, nemocnice Havířov, dále k bodu 8) 
uvedeného dokumentu, propouštěcí zpráva žadatele ze dne 06. 02. 2017, vč. lékařské zprávy ze dne 02. 02. 
2017, nemocnice Havířov, dále k bodu 9) uvedeného dokumentu, lékařská zpráva žadatele ze dne 05. 05. 2017, 
nemocnice Havířov, dále k bodu 10) uvedeného dokumentu, lékařská zpráva žadatele ze dne 26. 06. 2017, 
nemocnice Havířov, dále k bodu 11) uvedeného dokumentu, lékařská zpráva žadatele ze dne 21. 09. 2017, 
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Úřední hodiny: 
pondělí, středa 8:00 – 17:00 

nemocnice Havířov, dále k bodu 12) uvedeného dokumentu, informace KHS MSK vedoucím transfuzních 
pracovišť Moravskoslezského kraje ze dne 26. 05. 2017 o okultní VHB u dárce krve a bodu 13) uvedeného 
dokumentu, žádost KHS MSK o písemné podklady pro účely šetření v souvislosti s onemocněním žadatele, ze 
dne 20. 12. 2016, vč. jejich poskytnutí, KHS MSK poskytla informace v plném rozsahu tak, jak je uvedeno ve 
sdělení č. j. KHSMS 38099/2018/OV/OPaK, které je žadateli zasláno současně s tímto rozhodnutím. 

K bodu 14) uvedeného dokumentu, informace týkající se transfuzních přípravků vyrobených z plné krve 
odebrané dárci krve na HTO, Nemocnice Třinec, p. o., a dále k bodu 15) uvedeného dokumentu, žádost o 
vyšetření HBV DNA screeningovým NAT testem vzorků od dárce krve ze dne 08. 03. 2017, vč. protokolů o 
výsledcích laboratorních zkoušek, a dále k bodu 16) uvedeného dokumentu, zpráva o prošetření příslušných 
dárců krve pro virovou hepatitidu typu B u příjemce transfuzních přípravků, nemocnice Třinec, KHS MSK 
uvádí následující: 

KHS MSK, jako orgán ochrany veřejného zdraví, v souvislosti s podáním transfúzních přípravků čtyřem 
příjemcům, kdy u dvou z nich došlo k prokazatelnému přenosu virového zánětu jater typu B (dále jen „VHB“), 
v souladu s ustanovením § 62a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), provedla 
epidemiologické šetření, zaměřené na ověření diagnózy, cesty přenosu nákazy a podobně.  
Dále k tomuto KHS MSK uvádí, že při plnění úkolů v rámci výše uvedeného epidemiologického šetření, získala 
informace od třetích osob, týkající se zejména osobních a citlivých údajů dárců krve a pacientů nakažených 
VHB transfúzními přípravky vyrobenými z plné krve odebrané dárci, na které se dle ustanovení § 89 odst. 1 
věta první zákona č. 258/2000 Sb., vztahuje povinnost mlčenlivosti. 
Vzhledem k výše uvedenému KHS MSK sděluje, že ve smyslu ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., 
se informace získané od třetích osob při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné 
činnosti na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na povinný subjekt vztahuje povinnost 
mlčenlivosti, neposkytují, a proto rozhodla tak, 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 listů1- doporučeně  
1x KHS, OPaK, počet listů 1 
1x sekretariát, počet listů 1 

MUDr. Helena Šebáková 
vedoucí služebního úřadu 

ředitelka Krajské hygienické stanice 
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 


