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

Vážený pane magistře, 

Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 1. 6. 2022 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 1. 6. 2022, v níž požadujete 

poskytnutí následujících informací: 

Domov se zvláštním režimem Rakovice - svrab  

V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím žádám o doplnění informací ve výše uvedené věci. 

Pokud se některé informace vztahují pouze na KHS, pak mé dotazy považujte za bezpředmětné. 

Zajímá mne zejména, zda došlo ke správnímu řízení nejen ze strany KHS, ale taktéž ze strany KUJck v rámci 

jeho vlastních kompetencí a zda je nějak zajištěno neopakování situace. Děkuji. 

Konkrétně žádám o následující informace : 

1. Zda Domov se zvláštním režimem Rakovice ve věci svrabu přijal, v době jeho výskytu, nějaká vlastní opatření 

a jaká konkrétně? 

2. Pokud nějaká opatření dle bodu 1 přijal, jak to doložil? 

3. Byla případná opatření účinná? 

4. V jakých konkrétních termínech se svrab v Domově vyskytoval v roce 2020 a dříve? 

5. V čem spočívalo správní řízení, s jakým bylo výsledkem a jak byl konkrétně Domov sankcionován ? 

6. Správní řízení podle bodu 5 je již pravomocně ukončené, nebo probíhá apod.? 

7. Jak Domov vysvětlil neinformovaní KHS? 

8. Jak vysvětlila doktorka Pohořská nepravdivé informováni KHS o výskytu svrabu v Domově v předmětné době?  

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující: 

Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje (dále jen „správní orgán“) nevedl a nevede se společností 

PORSL s.r.o. Domov se zvláštním režimem Rakovice, IČO: 24229008 (dále jen „poskytovatel“) správní řízení 

v souvislosti s výskytem kožního onemocnění svrabu u klientů poskytovatele.  

K Vašim dotazům uvádíme, že správní orgán v rámci své činnosti nezjišťoval výskyt onemocnění svrabem 

u klientů domova, pouze mu je z vlastní kontrolní činnosti známo, že u poskytovatele bylo podezření na nákazu 

svrabem u klienta domova v říjnu roku 2019 a potvrzený výskyt onemocnění svrabem byl zjištěn v prosinci 2019 

a v dubnu 2020.  

   

Váš dopis zn.:        

Ze dne: 1. 6. 2022  

Naše č. j.: KUJCK 74513/2022  

Sp. zn.: KHEJ 67746/2022/kakr SO  

   

Vyřizuje: Bc. Kamila Křížová  

Telefon: 386 720 225  

E-mail: krizovak@kraj-jihocesky.cz  

   

Datum: 13. 6. 2022  
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K Vašim dalším dotazům správní orgán sděluje, že nedisponuje požadovanými informacemi, a proto se ve věci 

nemůže vyjádřit. Jak jste byl již dříve informován, správní orgán své zjištění týkající se výskytu nákazy 

onemocnění svrabem u poskytovatele předal k vyřízení Krajské hygienické stanici v Českých Budějovicích. 

 

S pozdravem 

 
 

 
Mgr. Petr Podhola       

vedoucí odboru 
 

 


