
Krajské hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostrav 

Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava

Územní pracoviště Frýdek-Místek 

Oddělení protiepidemické 

Braunsteinová Blažena, MUDr. 

Věc: žádost o poskytnutí informací 

V termínu 19. — 27. 7, 2018,  organizovala dětský 

tábor, jehož místem konání byl Horský hotel Samuel, Ostravice 1272, 739 14 Ostravice. 

Tábor byl nahlášen KHS Ostrava zprostředkovatelem,  

 

V pondělí, 23.7. se vyskytly u prvních dětí zdravotní potíže — průjem a zvracení. Potíže trvaly u většiny 

dětí krátce, obvykle ne více než 24 hodin. V průběhu noci však byly zasaženy další osoby, jak děti, tak 

vedoucí. Další nakažení přibyli v noci z úterka na středu. Celkový počet nakažených (ať v akutním 

stavu, nebo v rekonvalescenci, již bez potíží) dosáhl ve středu ráno 25 účastníků. Ve středu 25. 7. ráno 

jsme vyhodnotili, že není žádoucí a ani dost dobře možné, zajistit program tábora, dostatečnou péči a 

Podmínky pro akutně postižené ani ty v rekonvalescenci a rozhodli jsme se tábor předčasně ukončit a 

kontaktovat rodiče za účelem převzetí dětí. 

Jelikož jsme postupně zjistili, že se stejnými potížemi se potýkal a předčasně byl ukončen jak tábor před 

námi, tak tábor, který následoval po nás, domníváme se, že příčinou nákazy mohlo být zařízení hotelu, jeho 

způsob provozování nebo jeho zaměstnanci. 

Jelikož se na nás obracejí rodiče, pro které jsme my realizátorem a zodpovědnou osobou, s žádostí o 

vysvětlení a také o finanční kompenzace, nacházíme se momentálně v informačním vakuu, jelikož 

nemáme oficiální informace o šetření, které tam proběhlo. , náš zprostředkovatel a 

vůči KHS povinná osoba, přislíbil nahlášení o předčasném ukončení tábora a intenzivním šíření nákazy. 

Po ukončení akce jsme kontaktovali oddělení KHS hygieny a mladistvých, abychom se ujistili, že se tak 

stalo a že jsme neopominuli nějakou svoji povinnost. Nicméně, nám další informace 

neposkytla. Jelikož s nimi jednáme o finanční kompenzaci, není to zřejmě v jejich zájmu. 

Obracíme se tedy na KHS se žádosti: 

1, o poskytnutí výsledků šetření KHS na Horském hotelu Samuel, 

2, o vyjádření, zda zjištěné skutečnosti při šetření, které ze strany KHS proběhlo v zařízení, byly, nebo 

mohly být příčinou rozvinutí nákazy v průběhu naší akce, 

3. o vyjádření, zda Horský hotel Samuel měl v době konání našeho tábora, veškeré platné 

povolení ze strany KHS k provozování tohoto zařízení pro pobyty dětí ve věku 6-15 let. 

Děkujeme za vstřícnost.  

S pozdravem 



VÁŠ DOPIS ZN.:   
ZE DNE: 06. 08. 2018 

SPIS. ZNAČKA:  S-KHSMS 41744/2018/OV/OPaK 
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 43761/2018/OV/OPaK 
VYŘIZUJE: Bc. Gabriela Kozáková 
TEL.: 595 138 182 
E-MAIL: gabriela.kozakova@khsova.cz 

DATUM:  20. 08. 2018 

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

Dne 07. 08. 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 právnické 
osoby,  

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

Žadatel v předmětné žádosti požaduje následující informace:  

1. poskytnutí výsledků šetření KHS MSK na Horském hotelu Samuel,  
2. vyjádření KHS MSK, zda skutečnosti, které byly zjištěny šetřením ve výše uvedeném zařízení, považuje 

za příčinu rozvinuté nákazy v průběhu konané akce, tedy dětského tábora, který se konal v termínu 
od 19. 07. do 27. 07. 2018. 

3. vyjádření, zda výše uvedený hotel, měl v době konání dětského tábora žadatele veškerá platná povolení 
ze strany KHS MSK k provozování tohoto zařízení pro pobyty dětí ve věku 6 – 15 let. 

K výše uvedené žádosti KHS MSK sděluje následující: 

K bodu 1) žádosti, kdy žadatel požaduje poskytnutí výsledků šetření na Horském hotelu Samuel, Ostravice KHS 
MSK sděluje, že dne 30. 07. 2018 byl zahájen státní zdravotní dozor, kdy kontrolovanou osobou byla právnická 
osoba Garouste s. r. o., se sídlem Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, IČ 06557872 (dále jen 
„kontrolovaná osoba“), a to odborem hygieny obecné a komunální nad kontrolou kvality pitné vody a nad 
plněním povinností provozovatele ubytovacích služeb. Kontrola byla zahájena dne 30. 07. 2018 předložením 
služebního průkazu ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), 
v platném znění (dále jen „zákon č. 255/2012 Sb.“), přičemž tato nebyla v souladu s § 18 zákona č. 255/2012 
Sb., k dnešnímu dni ukončena.  
Dále byla v této souvislosti provedena kontrola odborem hygieny výživy, která byla zaměřena na dodržování 
zásad provozní hygieny. Kontrola byla zahájena dne 30. 07. 2018 předložením služebního průkazu ve smyslu 
ustanovení § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb., přičemž tato nebyla v souladu s § 18 zákona č. 255/2012 
Sb., k dnešnímu dni ukončena.  

K bodu 2) žádosti, kdy žadatel požaduje vyjádření KHS MSK, zda skutečnosti, které byly zjištěny šetřením ve 
výše uvedeném zařízení, považuje za příčinu rozvinuté nákazy v průběhu konané akce, tedy dětského tábora, 
který se konal v termínu od 19. 07. do 27. 07. 2018, KHS MSK sděluje, že v této žádosti bylo rozhodnuto na 
základě rozhodnutí č. j. KHSMS 43756/2018/OV/OPaK o odmítnutí ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 
Sb., které je žadateli zasíláno současně s tímto přípisem. 
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K bodu 3) žádosti KHS MSK uvádí, že povinností osoby poskytující ubytování v ubytovacích zařízeních 
v rámci jí provozované hostinské živnosti je vypracovat provozní řád a současně jej před jeho přijetím předložit 
ke schválení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. K tomuto KHS MSK sděluje, že tento dokument 
před zahájením činnosti, ani v době kontroly, kontrolovanou osobou předložen nebyl. 
Dále KHS MSK k tomuto bodu uvádí, že provozovatel potravinářského podniku provozující stravovací službu 
je povinen příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví oznámit zahájení činnosti. K tomuto KHS MSK 
sděluje, že tato skutečnost KHS MSK kontrolovanou osobou oznámena nebyla. 
Pro úplnost KHS MSK uvádí, že zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nestanovuje zvláštní požadavky, které by byly spojeny 
s provozem ubytovacího zařízení v souvislosti s pobytem dětí ve věku 6 – 15 let. 

Mgr. Zuzana Babišová v. r.  
vedoucí oddělení právního a kontrolního 

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se 
sídlem v Ostravě 

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



VÁŠ DOPIS ZN.:   
ZE DNE: 06. 08. 2018 

SPIS. ZNAČKA:  S-KHSMS 41744/2018/OV/OPaK 
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 43756/2018/OV/OPaK 
VYŘIZUJE: Bc. Gabriela Kozáková 
TEL.: 595 138 182 
E-MAIL: gabriela.kozakova@khsova.cz 

DATUM:  20. 08. 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 právnické osoby:  

(dále jen „žadatel“), takto: 
Podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., se žádost o poskytnutí informace ze dne 06. 08. 2018 
v části, týkající se vyjádření KHS MSK, zda skutečnosti, které byly zjištěny šetřením v Horském hotelu Samuel, 
Ostravice, považuje za příčinu rozvinuté nákazy v průběhu konané akce, tedy dětského tábora, který se konal 
v termínu od 19. 07. do 27. 07. 2018. 

o d m í t á

Odůvodnění: 

Dne 07. 08. 2018 byla KHS MSK doručena Vaše žádost o poskytnutí informace, která byla podána 
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Obsahem žádosti bylo následující:  

1. poskytnutí výsledků šetření KHS MSK na Horském hotelu Samuel, Ostravice 1272, 739 14 Ostravice, 
a to v souvislosti s konáním výše uvedeného dětského tábora organizovaného žadatelem v termínu od 
19. 07. do 27. 07. 2018 a současně v souvislosti s  výskytem zdravotních potíží u dětí a vedoucích. 

2. vyjádření KHS MSK, zda skutečnosti, které byly zjištěny šetřením ve výše uvedeném zařízení, považuje 
za příčinu rozvinuté nákazy v průběhu konané akce, tedy dětského tábora, který se konal v termínu 
od 19. 07. do 27. 07. 2018. 

3. vyjádření, zda výše uvedený hotel, měl v době konání dětského tábora žadatele veškerá platná povolení 
ze strany KHS MSK k provozování tohoto zařízení pro pobyty dětí ve věku 6 – 15 let. 

K bodu 1) žádosti, týkající se poskytnutí výsledků šetření KHS MSK na Horském hotelu Samuel, a dále k bodu 
3) žádosti, týkající se vyjádření KHS MSK, zda výše uvedený hotel, měl v době konání dětského tábora žadatele 
veškerá platná povolení k provozování zařízení, KHS MSK poskytla požadované informace v rozsahu tak, jak je 
uvedeno ve sdělení, č. j. KHSMS 43761/2018/OV/OPaK, které je žadateli zasíláno současně s tímto 
rozhodnutím. 

K bodu 2) žádosti, kdy žadatel požaduje vyjádření KHS MSK, zda skutečnosti, které byly zjištěny šetřením 
ve výše uvedeném zařízení, považuje za příčinu rozvinuté nákazy v průběhu konané akce, která se měl konat 
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IČ: 71009167 
ID datové schránky: w8pai4f 
web: www.khsova.cz 

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

v termínu 19. 07. až 27. 07. 2018, uvádí následující: 
KHS MSK dne 30. 07. 2018 zahájila státní zdravotní dozor, kdy kontrolovanou osobou byla právnická osoba 
Garouste s. r. o., se sídlem Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, IČ 06557872 (dále jen 
„kontrolovaná osoba“), a to odborem hygieny obecné a komunální nad kontrolou kvality pitné vody a nad 
plněním povinností provozovatele ubytovacích služeb a dále odborem hygieny výživy, která byla zaměřena na 
dodržování zásad provozní hygieny. Uvedené kontroly byly zahájeny dne 30. 07. 2018 předložením služebního 
průkazu ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném 
znění (dále jen „zákon č. 255/2012 Sb.). Výkon státního zdravotního dozoru nad plněním povinností 
kontrolované osoby, tak jak je uvedeno výše, dosud nebyl v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 255/2012 Sb. 
ukončen.  
Vzhledem ke skutečnosti, že žadatel požaduje sdělení, zda skutečnosti, které byly zjištěny šetřením ve výše 
uvedeném zařízení, považuje KHS MSK za příčinu rozvinuté nákazy v průběhu konané akce, KHS MSK uvádí, 
že vzhledem k tomu, že žádné zjištění ze strany KHS MSK nebylo učiněno, respektive kontrola nebyla 
ukončena, jak uvedeno výše, KHS MSK požadovanou informací nedisponuje. V souladu s §3 odst. 3 zákona č. 
106/1999 Sb. platí, že informace, které je povinný subjekt zavázán poskytnout, jsou již informacemi 
existujícími, které jsou v dispozici povinného subjektu v okamžiku doručení žádosti o poskytnutí informace 
povinnému subjektu. 

Závěrem  KHS MSK žadateli sděluje, že vzhledem k tomu, že jeho žádost  směřuje k vyjádření, zda skutečnosti 
zjištěné šetřením, tedy skutečnosti vyplývající z kontrolního zjištění,  mohly být příčinou nákazy, je žádosti ve 
smyslu ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., na který se povinnost poskytovat informace povinným 
subjektem nevztahuje.  

Na základě výše uvedeného KHS MSK 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- DS  
1x KHS, OPaK, počet listů 1 
1x sekretariát, počet listů 1 

                        MUDr. Helena Šebáková v. r.  
vedoucí služebního úřadu 

ředitelka Krajské hygienické stanice 
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 


