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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. ve spojení s § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o žádosti 

právnické osoby  

(dále jen „žadatel“) takto: 

 

Podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., ve spojení s § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. 

se žádost o poskytnutí informace doručená dne 27.11. 2020, v níž žadatel požaduje poskytnutí 

následujících informací  

 

 „V případě rozvolnění v rámci protiepidemiologických opatření tzv. PES ve 3. stupni 

platí jistá pravidla pro zařízení stravovacích služeb. Jedná se o pravidla platná pro 

všechny stravovací služby myšleno (restaurace, kavárny) na území celé ČR? 

 Pokud se nachází zařízení stravovacích služeb „kavárna“ v prostoru nákupního 

centra, platí pro ni stejná pravidla? 

 Pokud se nachází „kavárna“ v nákupním centru, ale není přímo v prostoru FOOD 

COURTU tzv. jídelního koutku, jak je v této sekci povolen v 3. skupině PES pro 

nákupní centra prodej pouze přes výdejní okénko, ale nachází se mimo něj na opačné 

straně nákupního centra, může provozovat se sezením uvnitř kavárny včetně obsluhy a 

prodeje s sebou za podmínek dodržení opatření 3. stupně platných pro zařízení 

stravovacích služeb? 

 Pokud nikoliv, tak prosím o zdůvodnění rozdílu možnosti provozu stravovacího 

zařízení v nákupním centru a mimo něj.“ 
 

o d m í t á . 

 

Odůvodnění: 

Dne 27.11.2020 byla na Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 

(dále jen „správní orgán“) doručena žádost o poskytnutí informací, která byla podána elektronicky 

prostřednictvím datové schránky.  

 

Žadatel se v předmětné žádosti domáhal poskytnutí těchto informací:  

 

 „V případě rozvolnění v rámci protiepidemiologických opatření tzv. PES ve 3. stupni 

platí jistá pravidla pro zařízení stravovacích služeb. Jedná se o pravidla platná pro 

všechny stravovací služby myšleno (restaurace, kavárny) na území celé ČR? 
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 Pokud se nachází zařízení stravovacích služeb „kavárna“ v prostoru nákupního 

centra, platí pro ni stejná pravidla? 

 Pokud se nachází „kavárna“ v nákupním centru, ale není přímo v prostoru FOOD 

COURTU tzv. jídelního koutku, jak je v této sekci povolen v 3. skupině PES pro 

nákupní centra prodej pouze přes výdejní okénko, ale nachází se mimo něj na opačné 

straně nákupního centra, může provozovat se sezením uvnitř kavárny včetně obsluhy a 

prodeje s sebou za podmínek dodržení opatření 3. stupně platných pro zařízení 

stravovacích služeb? 

 Pokud nikoliv, tak prosím o zdůvodnění rozdílu možnosti provozu stravovacího 

zařízení v nákupním centru a mimo něj.“ 
 
K tomu správní orgán uvádí: 
 
Podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se povinnost poskytovat informace netýká dotazů 
na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.  
 
Podle § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. se informací pro účely tohoto zákona 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. Informační povinnost se tedy může vztahovat pouze k těm informacím, kterými 

povinné subjekty v danou chvíli disponují, tzn. k informacím reálně existujícím.  

 

Správní orgán sděluje, že z výše uvedené žádosti o poskytnutí informací vyplývá, že se týká dotazů na 

názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací (tyto informace nemá povinný subjekt 

k dispozici a musel by je vytvořit). Správní orgán není povinen v režimu zákona č. 106/1999 Sb. 

„vysvětlovat“ či „odůvodňovat“ určitý názor ani vyjadřovat se k určité problematice či vypracovávat 

analýzy nebo právní výklady. 

 

Správní orgán dále uvádí, že vzhledem k tomu, že žadatel žádá o poskytnutí právních názorů a 

vytváření nových informací, nikoli o existující informaci ve smyslu § 3 odst. 3 zákona 

č. 106/1999 Sb., je tímto splněn důvod pro odmítnutí žádosti o poskytnutí informací podle 

§ 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.  

 

Z ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. vyplývá, že pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen 

z části nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě 

o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.  

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. 
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