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Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle  
zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů 

 

K Vaší žádostí o poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (InfZ), doručené Ministerstvu 

zdravotnictví dne 29. dubna 2022, evidovanou pod č.j. xxx, prostřednictvím které jste 

vznesl následující požadavek: 

začátkem tohoto měsíce, jsem požádal Středočeskou KHS o podstoupení mé stížnosti 

na závěr prověření činnosti zmíněné KHS a to s ohledem na fungování této KHS. KHS 

porušila zákony ČR minimálně v případě komunikace s mou osobou - nekomunikovali 

prostřednictvím datové zprávy. Ani toto snadno odhalitelné porušení zákona, na které 

jsem navíc ve své stížnosti upozornil, provedený přezkum nepovažoval za chybu. 

Předpokládám, že Středočeská KHS už odeslala spis na nadřízený orgán MZ. Z pozice 

stěžovatele žádám o nahlédnutí do spisu a to na základě zákona 106/1999, 

případně na základě oprávněného zájmu. 

K výše uvedenému uvádíme následující: 

 

Předně mi dovolte uvést, že zákonná lhůta pro poskytnutí informace v souladu se 

žádostí je ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí předmětné žádosti. Tudíž se 

nezakládá na pravdě Vaše tvrzení v písemnosti doručené na Ministerstvo zdravotnictví 

(MZ) dne 11.5.2022, že jsme v zákonné lhůtě nereagovali, neboť Vaše původní žádost 

byla doručena na MZ dne 29.4.2022. 

 

Prostřednictvím žádosti dle InfZ jste požádal o nahlédnutí do spisu, který nebyl 

specifikován č.j. 

Musíme však konstatovat, že požadavek umožnit tento fyzický úkon nespadá do režimu 

InfZ. 

 

Ustanovení § 38 správního řádu o nahlížení do spisů je zvláštním ustanovením ve 

vztahu k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. V případech, na 

něž se vztahuje § 38 správního řádu, nelze postupovat podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím. 

 

Postup žadatele o informace v režimu InfZ je realizací hmotného práva, garantovaného 

předpisy ústavního pořádku. Úprava správního řádu, jakožto procesního předpisu, 

stanoví postup uplatnění procesního práva účastníků řízení seznámit se s obsahem 

spisu formou (fyzického) nahlédnutí.  
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Jinými slovy rozdíl mezi jednotlivými instituty lze spatřovat v tom, že nahlížení do spisů 

ve správním řízení není realizací hmotného práva, nýbrž práva procesního, neboť 

úprava obsažená ve správním řádu se vztahuje pouze na situaci "fyzického" nahlížení do 

spisu. 

 

 

 

S pozdravem 

 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 
 
 
 
 


