
 

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM 
Příspěvková organizace (zřízená podle § 86 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění) 

MOSKEVSKÁ 15, 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM      IČ: 71009361    DIČ: CZ71009361 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 
 

Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem  
 

za rok 2018 
 

o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) 

 
 

1. Statistické informace 
 

počet písemně podaných žádostí o informace 9 

počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 4 

počet podaných odvolání proti rozhodnutí 3 

přehled všech výdajů vynaložených v souvislosti se soudními 
řízeními o právech a povinnostech podle Zákona, včetně nákladů na 
vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení 

0 

poskytnuté výhradní licence a odůvodnění nezbytnosti poskytnutí 
výhradní licence 

0 

počet stížností podaných podle § 16a Zákona 6 

  
 

2. V roce 2018 nebyl vydán žádný rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti 
rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.  

 
3. Všechny stížnosti na postup ústavu při vyřizování žádosti o informace podle § 16a 

Zákona byly podány právním zástupcem dvou žadatelů a vztahovaly se k informacím 
o měření hluku. 

 

 Důvod podání stížnosti Způsob vyřízení 

1 

nesouhlas s odložením žádosti z důvodu, 
že požadované informace se nevztahují             
k působnosti ústavu vymezené zákonem, 
ale byly pořízeny v rámci 
soukromoprávního vztahu 

ministerstvo zdravotnictví shledalo 
stížnost oprávněnou, uložilo lhůtu 
k vyřízení žádosti (žádost následně 
odmítnuta) 

2 

nesouhlas s částečným odložením žádosti 
z důvodu, že požadované informace             
se nevztahují k působnosti ústavu 
vymezené zákonem, ale byly pořízeny v 
rámci soukromoprávního vztahu 

ministerstvo zdravotnictví postup ústavu 
při vyřizování žádosti potvrdilo 

3 

nesouhlas s částečným odložením žádosti 
z důvodu, že požadované informace               
se nevztahují k působnosti ústavu 
vymezené zákonem, ale byly pořízeny v 
rámci soukromoprávního vztahu 

ministerstvo zdravotnictví postup ústavu 
při vyřizování žádosti potvrdilo 

4 
ústav neposkytl všechny požadované 
informace 

ministerstvo zdravotnictví postup ústavu 
při vyřizování žádosti potvrdilo 

5 žádost nebyla vyřízena v zákonné lhůtě 
stížnosti vyhověno v rámci autoremedury 
a žádost byla vyřízena 



6 
nesouhlas s požadavkem na úhradu 
nákladů při vyhledávání informací a s jejich 
výší  

ministerstvo zdravotnictví postup ústavu 
při vyřizování žádosti potvrdilo (žádost 
následně odložena) 

 

 
4. Další informace vztahující se k uplatňování zákona: 

 
Podrobná informace o postupu při podávání a vyřizování žádostí o je žadatelům poskytnuta 
na webových stránkách ústavu v části „Povinné informace“. 

 

 

 

V Ústí nad Labem 4.3.2019 

 

 

Ing. Pavel Bernáth 

ředitel  
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