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S-KHSUL 11868/2018 
 
 
 
Žádost o poskytnutí informace – meritorní rozhodnutí HIV 
 
Dne 12. 3. 2018 obdržela Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad 
Labem  žádost ze dne 10. 3. 2018 o poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovanou pod č.j. 
KHSUL 11868/2018, kterou žadatel požadoval informaci, anonymizovaná meritorní 
rozhodnutí nadepsaného správního orgánu za uplynulých 30 let (od roku 1988), v nichž se 
projednával přestupek na úseku předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a 
předcházení vzniku jiného ohrožení zdraví ve smyslu §92 odst. 6 písm. e) zákona o ochraně 
veřejného zdraví – tj. porušení povinnosti dle §53 tohoto zákona, kdy k této povinnosti byly 
dané osoby zavázány z důvodu nákazy vyvolané virem lidského imunodeficitu (HIV). 
Na základě jeho žádosti o poskytnutí informace dle zákona povinný subjekt žadateli zaslal 
přípisem ze dne 14. 3. 2018 č. j. KHSUL 12349/2018 požadovanou informaci, když mu sdělil,  
přestupek na úseku předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a předcházení vzniku 
jiného ohrožení zdraví ve smyslu §92k odst. 6 písm. e) v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů zákona, ve znění pozdějších 
předpisů je zakotven od 1. 7. 2017. Před tímto datem v tomto zákoně upraven nebyl. Krajská 
hygienická stanice od tohoto data nevydala žádná rozhodnutí za porušení uvedeného 
ustanovení zákona.  
Přípis byl žadateli zaslán dne 14. 3. 2018 na jeho e-mailovou adresu.  
 

 
  

Ústí nad Labem, 15. 3. 2018 
zapsala: JUDr. Irena Wolfová, ředitelka správního odboru  
 


