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Výroční zpráva 
o činnosti v oblasti poskytování informací  

podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
za rok 2021 

 
 
 
 

a) počet podaných žádostí o informace: 31 

b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí části žádosti: 5 

počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 3 

c) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 1 

d) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí 
povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: 0 

e)  výčet poskytnutých výhradních licencí, vč. odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0 

f)  počet stížností podaných podle § 16a,důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:3 

1. Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
zaměstnanců FN Ostrava. FN Ostrava část informací žadateli poskytla a v části poskytnutí 
požadovaných informací omezila s odkazem na ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. 
Žadatel s tímto postupem vyjádřil nesouhlas, FN Ostrava postoupila věc k dalšímu řízení  
Ministerstvu zdravotnictví ČR.  MZ ČR vyhodnotilo podnět žadatele jako stížnost na postup při 
vyřízení žádosti, když informace byly poskytnuty jen částečně a o zbytku žádosti nebylo rozhodnuto. 
FN Ostrava následně vydala rozhodnutí o odmítnutí té části žádosti, které nebylo vyhověno (žadatel 
se již neodvolal). 

2. Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se uzavřených smluv na poskytování právních 
služeb. FN Ostrava žádosti vyhověla s tím, že požadované smlouvy byly zveřejněny v souladu se 
zákonem č.340/2015 Sb., o registru smluv, a zaslala žadateli elektronický odkaz na stránky, kde je 
možno smlouvy vyhledat. Žadatel proti tomuto postupu při vyřízení žádosti podal stížnost, které  
FN Ostrava vyhověla a poskytla žadateli požadovaný seznam smluv s doporučením postupu pro 
jejich vyhledání. 
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3. Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se uzavřených smluv, jejichž předmětem je 
pořízení, provoz, správa atd. softwarového vybavení, které FN Ostrava využívá v rámci své činnosti 
a dále počtu jednacích řízení bez uveřejnění („JŘBU“) za období posledních 3 let a smluv 
uzavřených na základě těchto JŘBU. FN Ostrava žádosti vyhověla s tím, že požadované smlouvy 
byly zveřejněny v souladu se zákonem č.340/2015 Sb., o registru smluv, a zaslala žadateli 
elektronický odkaz na stránky, kde je možno smlouvy vyhledat. Zároveň byl žadateli zaslán 
elektronický odkaz na Věstník veřejných zakázek, kde je možno vyhledat jednací řízení bez 
uveřejnění. Žadatel proti tomuto postupu při vyřízení žádosti podal stížnost, které  
FN Ostrava vyhověla a poskytla žadateli požadovaný seznam smluv týkajících se softwarového 
vybavení a seznam smluv uzavřených na základě JŘBU s doporučením postupu pro jejich 
vyhledání. 

 

g)  další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0 

 

 

 

Zpracovala: JUDr. Sylva Macurová 

Odbor právní, oddělení občansko - právní 

 
 


