
Žádost o informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím 

Žadatel: 

Povinný subjekt: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v 
Ostravě, Na bělidle 7, 702 00 Ostrava

V Jablunkově dne 12.12.2018 

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Vás tímto 

vyzývám k poskytnutí informací: 

1. Kopii podnětu, na základě kterého byla uskutečněna kontrola v 
provozovně žadatele.

Podle § 4 odst. 5 zákona o svobodném přístupu k informacím žádám povinný 

subjekt o poskytnutí informací v elektronické podobě, kde v této podobě informace 

existuje. 

Děkuji 



VÁŠ DOPIS ZN.:   
ZE DNE: 12. 12. 2018 

SPIS. ZNAČKA:  S-KHSMS 66708/2018/OV/OPaK 
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 67233/2018/OV/OPaK 
VYŘIZUJE: Bc. Gabriela Kozáková 
TEL.: 595 138 182 
E-MAIL: gabriela.kozakova@khsova.cz 

DATUM:  17. 12. 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 12. 12. 2018, 

týkající se poskytnutí kopie podnětu, na základě kterého byla uskutečněna kontrola v provozovně žadatele, 

o d m í t á 

Odůvodnění: 

Dne 12. 12. 2018 byla KHS MSK doručena Vaše žádost o poskytnutí informace, která byla učiněna 

prostřednictvím e – mailu se zaručeným elektronickým podpisem, kdy obsahem podání byla žádost o poskytnutí 

kopie podnětu, na základě kterého byla uskutečněna kontrola ve Vaší provozovně,  

. 

K výše uvedené žádosti KHS MSK uvádí následující: 

Vzhledem ke skutečnosti, že dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. se jedná o informaci 

vzniklou bez použití veřejných prostředků ve smyslu ustanovení § 2 písm. g) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů, tedy požadovaná informace nevychází z činnosti KHS MSK, ačkoli s touto činností souvisí, kdy tuto 

informaci KHS MSK obdržela od třetí osoby u níž předání dané informace nebylo její povinností, a současně 

KHS MSK nedisponuje souhlasem této osoby s poskytnutím předmětné informace, KHS MSK o Vaší žádosti 

rozhodla tak, jak je ve výroku uvedeno. 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA 

 
 

 

IČ: 71009167 
ID datové schránky: w8pai4f 
web: www.khsova.cz 

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



IČ: 71009167 
ID datové schránky: w8pai4f 
web: www.khsova.cz 

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

Poučení o odvolání: 

Podle ustanovení § 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. 

v. z. Jiří Urbanec RNDr. v. r. 

MUDr. Helena Šebáková  
vedoucí služebního úřadu 

ředitelka Krajské hygienické stanice 
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 

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


