


 

 

VÁŠ DOPIS ZN.:   
ZE DNE:  
 
SPIS. ZNAČKA:  S-KHSMS 293748/2022/OV/OPaK 
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 294440/2022/OV/OPaK 
VYŘIZUJE: Mgr. Kohótová  
TEL.:  
E-MAIL:  
 
DATUM:  23. 12. 2022 
 
 
Poskytnutí informací dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Dne 20. 12. 2022 obdržela Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen 
„správní orgán“), jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) žádost   

 (dále jen „žadatelka“) o informace ve smyslu 
zákona č. 106/1999 Sb.   

V předmětné žádosti požádala žadatelka o poskytnutí následujících informací: 

„1. Orgány ochrany veřejného zdraví jsou oprávněny provádět kontroly u očkujících lékařů podle vyhlášky o 
očkování. Kdy naposledy proběhla kontrola povinného očkování a u jakých ordinací lékařů pro děti a dorost? 

2. Proběhla kontrola v období 5-8/2022 u této lékařky: MUDr. Kateřina Bendová, Příborská 591/27, 720 00 
Ostrava-Hrabová?“ 
 
Po posouzení obsahu žádosti správní orgán poskytuje žadatelce v souladu s ustanovením  
§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. požadovanou informaci.  

Správní orgán k prvnímu dotazu žadatelky sděluje, že poslední administrativní kontrola proočkovanosti 
proběhla na základě pokynu hlavního hygienika ČR, č.j. MZDR 14454/2021-1/OVZ ze dne 8. 4. 2021 
v průběhu roku 2021, se stavem k datu 31. 12. 2020 u dětí s příjmením začínající písmenem „P“, a to u všech 
praktických lékařů pro děti a dorost v rámci Moravskoslezského kraje.  

Co se týče druhého dotazu žadatelky, správní orgán potvrzuje, že v období května až srpna roku 2022 proběhla 
kontrola u praktické lékařky pro děti a dorost MUDr. Kateřiny Bendové, se sídlem Příborská 591/27, 720 00 
Ostrava-Hrabová.  
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Rozdělovník: 
Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2 
1x adresát, počet listů 1 
1x spis  
  
 

Mgr. Eva Siejová 
vedoucí oddělení právního a kontrolního 
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