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Sdělení o odložení žádosti 

Vážený pane, 

Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 7. 10. 2020 Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon 

o svobodném přístupu k informacím“), ve které požadujete následující informace: 

A) o struktuře hospitalizovaných ve Vámi provozovaných nemocnicích v devíti skupinách diagnóz: 

1) covid-19 

2) jiné akutní respirační infekce (ARI) 

3) jiná plicní onemocnění 

4) srdečně-cévní a oběhová onemocnění 

5) nádorová onemocnění 

6) metabolická onemocnění 

7) psychiatrická onemocnění 

8) úrazy 

9) ostatní nemoci, a to v kategoriích: 

 i) běžná hospitalizace, 

 ii) péče na JIP a případně 

 iii) úmrtí 

Kromě údajů každé z nemocnic máte k dispozici registr hospitalizovaných, registr hrazených zdravotních výkonů 

z databází ZP, registr infekčních nemocí a reporting Státního zdravotního ústavu (SZÚ), ze kterých je možné 

potřebné informace poskytnout. 

B) informace o počtu a pozitivitách provedených PCR testů na SARS CoV2 ve čtyřech kategoriích: 

1) případy s příznaky a lékařsky indikovaným mikrobiologickým vyšetřením na SARS CoV2, případně jiná 

patogenní agens 

2) případy kontrolního vyšetření po dřívější pozitivitě testu 

3) bezpříznakové případy indikované k vyšetření z důvodu kontaktu s infikovanými 

4) bezpříznakoví žadatelé z různých důvodů (cestování, obava apod.), převážně samoplátců. 

 

Krajský úřad jako povinný subjekt dle zákona Vaši žádost přezkoumal, a dospěl k závěru, že jí není možné 

vyhovět, neboť požadované informace se nevztahují k působnosti povinného subjektu. 

Požadované informace se nevztahují k působnosti krajského úřadu. Krajský úřad má sice určité pravomoci 

v oblasti zdravotnictví, nicméně ty se týkají zejména vedení řízení na místa poskytovatelů zdravotních služeb. 
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Není subjektem, který by vedl statistické údaje o nemocných osobách, a ani k nim nemá přístup, a nemůže je 

tak ani poskytovat dále. Z tohoto důvodu je tak přijatá žádost bezpředmětná, neboť jí není možné vyhovět. 

Dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona o svobodném přístupu k informacím platí: Povinný subjekt … 

v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou 

skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli. Vzhledem k tomu, že krajský úřad jako povinný 

subjekt v rámci poskytování informací shledal, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, byla 

Vaše žádost o poskytnutí informací odložena, o čemž jste spraven tímto přípisem.  

 

S pozdravem 
 

 

Mgr. Petr Soukup       
vedoucí odboru 

 
 


