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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  
 
Žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (InfZ), která byla doručena Ministerstvu 
zdravotnictví (MZ) dne 3. ledna 2023 a evidována pod č. j.: xxx, jste uvedl, že: „Dne 3. 11. 
2021 vydala Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech 
(SO1) pod číslem jednacím xxx usnesení  
o projednání ve společném řízení. Proti tomuto usnesení jsem následně 25. 11. 2021 
podal odvolání. Dle tvrzení SO1 bylo toto odvolání dne 17. 12. 2021 postoupeno MZ (SO2) 
k vyřízení.“ a požádal o zpřístupnění následujících informací týkajících se výše uvedeného 
odvolání proti usnesení o projednání ve společném řízení:  
 
a) Který z úředníků SO2 jmenovitě je za tento průtah zodpovědný.  
b) Jaká byla přijata nápravná opatření, aby se něco takového v budoucnu neopakovalo.  
 
Doplňuji, že předmětné podání rovněž obsahovalo i Vaši žádost o uplatnění opatření proti 
nečinnosti, u které jste byl vyzván k odstranění nedostatků odvolání dopisem č.j. xxx, ze 
dne 13. 1. 2023. 
 
Co se týče části podání označené jako žádost podle zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo 
zdravotnictví dospělo k závěru, že se nejedná o žádost o informace podle zákona  
č. 106/1999 Sb.  § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. uvádí, že tento zákon se nevztahuje 
mj. na poskytování informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování, zejména 
vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků 
a způsobu poskytnutí informací. V daném případě stanoví speciální postup správní řád. 
Podle § 15 odst. 4 správního řádu o tom, kdo je v dané věci oprávněnou úřední osobou, 
se provede záznam do spisu a správní orgán o tom účastníka řízení na požádání 
informuje. Oprávněná úřední osoba na požádání účastníka řízení sdělí své jméno, 
příjmení, služební nebo obdobné označení a ve kterém organizačním útvaru správního 
orgánu je zařazena. 
 
Ministerstvo proto k dotazům uvádí: 
 
ad a)  
Předmětné odvolání se spisovou dokumentací bylo přiděleno podle § 15 odst. 4 správního 
řádu v souladu s Organizačním řádem Ministerstva zdravotnictví, platným do 31. 12. 2022, 
k vyřízení samostatnému oddělení ekonomicko-správnímu, konkrétně oprávněným 
úředním osobám xxx (referent) a xxx (zástupce vedoucí oddělení). Od 1. 1. 2023 zůstávají 
oprávněné úřední osoby stejné, s tou změnou, že příslušným organizačním útvarem 
Ministerstva zdravotnictví je odbor právní. 
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ad b)  
V dané věci nebyla přijata nápravná opatření. 
 
 
 
S pozdravem  
 
 
 


