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RoZ§ůDNUTi

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako povinný subjekt
ve srnysitt ustanovení § 2 odst, 1 zákona é. fi6l1999 §b., o svobodném přístupu k inťormacím, ve znění
pozdějšich předpisů (dále jen ,,zákdn č. lů6/1999 Sb."), rozhodla v souiadu s ustanovením

§ i5 odst. 1 106/1999 Sb, ve 3 odst, 3 Sb. o ádosti
fýzickéil( dále jen,,žadatelka), takto:

Podleustanovení§15odst"lzákonač.106/1999Sb.,vespojenís§2odst,4a§3odst.3zákonač.
L06l1999 Sb. se žádost o posk3,,tnutí infarmace ze dne 8.11.202i:
,,L .Kdo má a podle jabých pravních přeďpisň, ícromě KHS * jakožto orgánu ocítrany veřejného zdraví,
právo kontralovat, lynucovat a sankcion.ovaí dodržování mimořádxých apatření minist€rsfua
zdravoínicní?
2. Pokud škoía pavoíí prezenční výuku žákovi, který neni očkavaný, netesto,*al se a nepoužívá ochrantt
dýchacích cest, kamu hrozí sankce při případné kontroíe KHS ve škole? "

odrnitá.

odůvodnění:
Dne B.1 1,2a2I obdržela Krajská liygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlern v Ostravě (dáie

jako 2 odst, l záko*a č. 10611999 Sb.

Jen
,,žadatelkď') o inťormace ve smyslu zákonač. 106/1999 Sb,, podána datové
scXrránky

Žadatelka se v přednrěfiré žádosti dornáhala posky,tnutí následujícich informací, a to:

,,}. Kdo ruá a podíe jaíglch prawtích předpků, írromě KHS -.jakožto orgánu achrany veřejnéřta zdravi,
právo kontralavat, vynLlcavat a sankcianovat dodržovdní mimařádných opatření ministerstva
zdruvotnicni?
2. Pokud škala povolí prezenční ýukw žáktlvi, ktery není očkovauý, nete,staval se a nepoúívá ochranu
ďýchacích cest, komw hrozí sankce při přípa,dné kont1,ole KHS ve škoíe? "

Správní orgán přistoupil k vyŤizeni žadatelěiny ádosti o infotmace tak, že vydává toto rozhodnutí o
odrnitnutí žádosti o informace.

***

Správní orgán uvádí, že dle § 1 5 odst. 1 zákona é. }^a6lW99 Sb. pokud povinný subjekt žádosti nevyhoví,
vydá rozhodnu í c odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti.
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2.
č.j

strana rozhodrrutí Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostravě
dne 11.11.202i

Správní orgán uvádí, že podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona ě. 106/1999 Sb. se povinnost poskytovat
inťormace net}ká dotazů na nrizory. budoucí roáodnutí a vytváření nových informací.

Dále správní argal.tuvádí, že dle § 3 odst. 3 zákonaé.106/1999 Sb, se inťormací pro írčely tohoto zikona
razumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě , zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména
obsah písemného zžrrrramu na listině, ziunamu uloženého v elektronické podcbě netro záznamu
zvukor,ého, obrazového nebo audioyizuálního.

Informaěni povinnost se tedy může vztahovat pouze k těm informacím, kterymi povinné subjekty v
danou chvíli dispon.tjí, tzr. k inťomacím reálně existujícím. Z ustanovení § 15 odst. 1 zákona č.
1a6l1999 Sb. vyplývá, že pokud povinrrý subjekt žádosti, byt i jen z části rrevylroví. vydá ve ihťrtě pro
vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s qýjimkou
případů, kdy se žáclost odloží.

Správni orgán uvádí, že nedisponuje a nenrá povirirrost disponovat informacerni požadovanými v
žádosti, neboť účelerrr shora uvedené qýluky dctazů nanázot povinného subjektu je zabránittomu, aby
se jednotlivci obraceli na povinné subjekty s žádostmi o právní rady, o vyjádřeni k určité problematice
či a poskytnutí výkladového stanoviska k aplikaci právních předpisů. Posuzováním právních dotazů a
je.iich ikladenr se zabývajijiné institrice, případně osoby poskytujicí právni pornoc podle zákona o
advokacii. Skutečrrost, že takto požadovanou inťomací správní orgán rredisponuje, ověřoval v systému
spisové služby avdatabázi správního orgánu, přičemž §,to informac,e vnich nenašel. Inforuační
povinnost se mťlže vzta}lovat pot}zs k těm inťormacím, kterýrni povinné subjekty v danou clwíli
disponují, ťzn. k infonllacfil reálně existujicirn. Správní orgán dále uvádí, že vzhleďem k tomu, že
žadateika žádá povinný subjekŤ o názor, nikoli o existující inforrnaci ve smyslu § 3 odst. 3 zákona
ó. 10611999 Sb., ie tímto splněn důvod pťo odmítnutí žádosti o poskytnutí informací podle
§ 2odst. 4zákona č. i06/1999 Sb. Režirn zá]tona č. 106i1999 §b. totiž nestanovuje povinnost nové
informace vytvářet či vyk!řoyat nazory povinného subiektu k určité problematice, Snráv,ní orgán
kvalifikuie požadované informace iako dotaz na názor a y souladu s § 15 odst. l_a § 2 odst. 4
zákona č. 106/1999 §tl.. i_i tímto o4mítá pro splnění f*kJického ilůvodu pro odmítnutí žádosti.

S ohledern na výše uvedené bylo rozhodnuto 0 odmítnutí žádosti žadatelky, jak je uvedeno ve v;ýroku
toiroto rozhodnutí.

pončení o odvolání:
Podle § 16 oclst. 1 zákona ě. 1a6l1999 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 zdravotrrictví ČR u Prau" - hlavnímu řrygienikovi ČR podáním u l{rajské
hygierrické stanice Mcravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.

Rozdělovnik:

Počet {,tisků vyhotoveného dolrumentu: i
lx adresát, počet listů i -datová zpráva

Mgr. Zuzalta Babišová v. r.
zastupující yedouci služebního ťrřadu
ředitelka Krajské hygienické stanice

Moravskoslezského kraje se sídlern v Ostravě


