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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 10. 12. 2020 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 10. 12. 2020, v níž požadujete 

poskytnutí následujících informací: 

kopie posudku, který byl podkladem k vyřízení stížnosti v rámci řízení vedeného u KÚ dle § 94 a násl. zákona 

č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZS“), pod 

č. j.: KUJCK 135585/2020, s.z.: OZDR 119284/2017/edso SO (jedná se o stížnost paní Mgr.  , nyní 

zastupované paní Petrou Langovou předsedkyní Spolku Juno Moneta, z.s., ve věci poskytování zdravotních 

služeb v NČB) a dále o kopii posudku, který dle sdělení KÚ ze dne 4. 11. 2020 adresovaného žadateli předložila 

stěžovatelka ve výše uvedené věci KÚ po vyřízení stížnosti (viz sdělení o výsledku šetření KÚ ze dne 7. 9. 2020 

zaslané žadateli), a který byl vypracován na žádost stěžovatelky Mgr.  . 

Dále žadatel žádá povinný subjekt o objasnění procesního postupu povinného subjektu, který spočívá 

v ustanovení nezávislé odborné komise podle ust. § 94 odst. 4 písm. b) ZZS (z důvodu, že stěžovatelka předložila 

po ukončení šetření stížnosti posudek rozdílný od posudku, který byl vypracován v rámci řízení o stížnosti) poté, 

co KÚ vyrozuměl žadatele o tom, že KÚ uzavřel stížnost jako nedůvodnou. V této souvislosti žadatel žádá povinný 

subjekt o poskytnutí dokumentu (či sdělení zákonného ustanovení), podle kterého povinný subjekt postupuje. 

Konečně pak žadatel žádá povinný subjekt o poskytnutí kopie průvodního dopisu stěžovatelky Mgr. ,v 

rámci kterého předložila KÚ odborný posudek vypracovaný na její žádost. 

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:  

Vaší žádosti jsme vyhověli a zasíláme Vám požadované dokumenty: 

1. Kopie odborného posudku vyhotoveného na žádost Odboru zdravotnictví, Krajského úřadu Jihočeského Kraje 

prof. MUDr. Marianem Kacerovským, Ph.D. 

2. Kopie průvodního dopisu ze dne 28. 10. 2020 – odesílatel Juno Moneta, z.s. 

3. Kopie znaleckého posudku vyhotoveného na žádost paní  , nar.  , prof. MUDr. Alešem 

Roztočilem, CSc. 

 

   

Váš dopis zn.: 19938/20  

Ze dne: 10. 12. 2020  

Naše č. j.: KUJCK 152714/2020  

Sp. zn.: KHEJ 149266/2020/kakr SO  

   

Vyřizuje: Bc. Kamila Křížová  

Telefon: 386 720 225  

E-mail: krizovak@kraj-jihocesky.cz  

   

Datum: 18. 12. 2020  
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K Vaší žádosti o objasnění procesního postupu ve věci ustanovení nezávislé odborné komise sdělujeme, že 

Krajský úřad ve věci postupuje v souladu s ust. § 94 odst. 4 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 

a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. 

 

S pozdravem 

 
Mgr. Petr Soukup       

vedoucí odboru 
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