
Naše značka: 4020048 

Krajská hygienická stanice 

Moravskoslezského kraje 

Na Bělidle 7, 

702 00 Ostrava 

V Olomouci dne 21. 12. 2018 

Vážení, 

obracím se na Vás opětovně v zastoupení mé klientky, paní  

. 

V návaznosti na Vámi zaslané dokumenty. Protokol ze šetření k ověření podmínek vzniku onemocnění 

pro účely posuzování nemoci z povolání, č. j.  ze dne 29. 6. 2018, a 

Závazné vyjádření k ověření podmínek vzniku onemocnění pro účely posouzení nemoci z povolání, č.j. 

 ze dne 24. 8. 2018 Vás tímto žádám o zaslání dokumentů, které  

tvoří přílohu Závazného vyjádření k ověření podmínek vzniku onemocnění pro účely 

posouzení nemoci z povolání, č.j.  ze dne 24. 8. 2018, tedy:

Protokolu z měření lokální svalové zátěže č. , 

Protokolu ze šetření (bližší specifikace protokolu není v závazném vyjádření uvedena),

Přílohy č. 6 (bližší specifikace přílohy č. 6 není v závazném vyjádření uvedena).

Nebudou-li mé klientce Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje protokoly poskytnuty z 

jejího titulu posuzované osoby, žádám o poskytnutí protokolů (informací) na základě zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Informace, prosím, poskytněte prostřednictvím e-mailu na adresu  
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VÁŠ DOPIS ZN.:  4020048 
ZE DNE: 21. 12. 2018 

SPIS. ZNAČKA:  S-KHSMS 68458/2018/OV/OPaK 
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 00386/2019/OV/OPaK 
VYŘIZUJE: Bc. Gabriela Kozáková 

TEL.: 595 138 182 
E-MAIL: gabriela.kozakova@khsova.cz 

DATUM:  07. 01. 2019

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

Dne 21. 12. 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, 

, zastoupené na základě plné moci ze dne 

05. 12. 2018,  (dále 

jen „žadatel“), která byla podána prostřednictvím datové schránky.  

Žadatel v předmětné žádosti požaduje následující:  

Žadatel v návaznosti na poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb., kdy požadoval Závazné vyjádření 

k ověření podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemoci z povolání č. j.  

 ze dne 24. 08. 2018 a Protokol ze šetření k ověření podmínek vzniku onemocnění pro účely 

posouzení nemoci z povolání č. j.  ze dne 29. 06. 2018, jenž mu KHS MSK poskytla dne 

12. 12. 2018, dále žádá o poskytnutí dokumentů, které tvoří přílohu výše uvedeného závazného vyjádření, a to 

Přílohu č. 6, Protokol z měření lokální svalové zátěže č.  a Protokol ze šetření.  

V souladu s ustanovením §14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., KHS MSK poskytuje požadované 

informace. 

K výše uvedené žádosti KHS MSK sděluje následující: 

KHS MSK sděluje, že Protokol ze šetření, tedy Protokol ze šetření k ověření podmínek vzniku onemocnění 

pro účely posouzení nemoci z povolání č. j.  ze dne 29. 06. 2018, již KHS MSK byl žadateli 

na základě žádosti ze dne 06. 12. 2018 poskytnut, a to dne 12. 12. 2018, jak uvedeno výše. Ohledně požadované 

Přílohy, která je v Závazném vyjádření k ověření podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemoci 

z povolání č. j.  uváděna jako příloha č. 6, KHS MSK sděluje, že v uvedeném 

dokumentu se jednalo pouze o písařskou chybu, což znamená, že předmětná příloha nebyla KHS MSK 

vytvořena. Pro úplnost k uvedenému KSH MSK dodává, že obecně se jedná o přílohu k „vyjádření orgánu 

příslušného k ověření podmínek, za kterých může vzniknout nemoc z povolání/ ohrožení nemocí z povolání“, 

která se k  uvedenému vyjádření připojí pouze tehdy, jestliže orgán, který je příslušný k ověření splnění 

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 



podmínky, za kterých může vzniknout nemoc z povolání, resp. ohrožení nemocí z povolání, dospěje 

ke kladnému závěru (Metodický návod ZN. 22139/2011 – k zajištění jednotného postupu při ověřování 

podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí z povolání, uveřejněném ve Věstníku MZ Č5 č. 

9/2011). Ohledně poskytnutí Protokolu o autorizovaném měření a posouzení lokální svalové zátěže č. 

KHS MSK sděluje, že uvedený dokument žadateli poskytuje jako přílohu k tomuto sdělení. 

                                                                                                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 listů +počet příloh/počet listů1+1/5- e-mail 

1x KHS,OPaK, počet listů+počet příloh/počet listů 1+1/5   


