
 

 

 
VÝROČNÍ ZPRÁVA 

 

ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2019 
 

O ČINNOSTI 
 

HYGIENICKÉ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Počet přijatých žádostí o informace: 
 

80 

Počet vydaných rozhodnutí 
o odmítnutí žádosti o informace: 
 

9  
(z toho 8x rozhodnutí o částečném odmítnutí 
žádosti a 1x rozhodnutí o úplném odmítnutí 

žádosti) 

Počet podaných odvolání proti 
rozhodnutí dle § 15 odst. 1 tohoto 
zákona: 

2 

 
Počet poskytnutých výhradních 
licencí: 
 

 
 

0 

Počet stížností podaných podle 
§ 16a, důvody jejich podání 
a stručný popis způsobu jejich 
vyřízení: 

                           6 
 

- Stížnost na neposkytnutí informací 
v zákonné lhůtě, nepodána v souladu 
s § 37 odst. 4 správního řádu. 

- Stížnost na částečné poskytnutí 
informací, aniž by o zbytku žádosti bylo 
vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti 
o informace a na zjevné nesprávnosti. 
HSHMP opravila zjevnou nesprávnost 
a předala žadateli rozhodnutí 
o odmítnutí žádosti o informace. 

- Stížnost na částečné poskytnutí 
informací, aniž by o zbytku žádosti bylo 
vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti 
o informace. HSHMP požadovanou 
informaci poskytla a předala žadateli 
rozhodnutí o odmítnutí žádosti 
o informace. 

- Stížnost na neposkytnutí informací 
v zákonné lhůtě. Ministerstvo 
zdravotnictví ČR rozhodnutím 
potvrdilo postup HSHMP. 
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- Stížnost na částečné poskytnutí 
informací, aniž by o zbytku žádosti bylo 
vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti 
o informace. Ministerstvo zdravotnictví 
ČR shledalo, že stížnost je důvodná 
pouze částečně, ve zbytku důvodná 
nebyla, neboť informace byly 
poskytnuty zcela vyčerpávajícím 
způsobem v souladu s obsahem 
žádosti. S ohledem na uvedené HSHMP 
žadateli informaci doplnila. 

- Stížnost na postup povinného subjektu 
při vyřizování žádosti, na vyčíslení 
výše nákladů. Stížnost byla HSHMP 
předána na Ministerstvo zdravotnictví 
ČR. 

Uložené sankce za nedodržování 
zákona: 
 

0 

Další informace vztahující se 
k uplatňování zákona: 

Uvedený počet přijatých žádostí o informace 
zahrnuje pouze ty, které vyžadovaly rozsáhlejší 
odpověď. 
Jednoduché ústní či telefonické dotazy jsou 
zodpovídány zaměstnanci správního úřadu 
na místě a s ohledem na tuto skutečnost zde 
nejsou evidovány. 

 
 
 
MUDr. Zdeňka Jágrová  
ředitelka HSHMP 
 
“podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem“       
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