
Od:

Odesláno: úterý 23. listopadu 2021 10:37
Komu:

Předmět: Re: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážená paní 
 
obdrželi jsme Váš e-mail, ve kterém nás podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, žádáte o následující informace: 
1. Kolik osob zemřelo v českobudějovické nemocnici na COVID-19 za období 1. 9. 2020 - l. 9. 2021? 
2. Kolik žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb. bylo podáno v jednotlivých letech 2015 až 2020 na 
Nemocnici České Budějovice? V kolika případech byla zcela nebo zčásti žádost odmítnuta podle § 15 
citovaného zákona? Kolik bylo podáno odvolání a jak byla odvolání vyřízena? V kolika případech byla 
podána správní žaloba a jak byla vyřízena? Kolik bylo za uvedené období podáno stížností? 
 
K Vaší žádosti Vám sdělujeme: 
Ad 1)  
V uvedeném období dle Informačního systému infekčních nemocí (ISIN) zemřelo v Nemocnici České 
Budějovice, a.s. (dále též jen „Nemocnice“) 459 pacientů s COVID-19. 
Ad 2) 
Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Zákon“), obdržela Nemocnice 7 žádostí v roce 2015, 5 žádostí v roce 2016, 6 žádostí v roce 2017, 5 
žádostí v roce 2018, 2 žádosti v roce 2019, 10 žádostí v roce 2020. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti, 
popřípadě o odmítnutí části žádosti podle § 15 Zákona bylo v období let 2015 - 2020 vydáno v 10 
případech. 
V období let 2015 - 2020 byla podána 2 odvolání. V prvním případě představenstvo Nemocnice odvolání 
odvolatele představenstvu adresované podle § 16 odst. 3, § 20 odst. 4 písm. b) a odst. 5 Zákona ve spojení s 
§ 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vše ve znění předpisů platných v době, kdy bylo o 
odvolání rozhodováno, zamítlo a napadené rozhodnutí potvrdilo. Ve druhém případě Úřad pro ochranu 
osobních údajů jako odvolací orgán podle v té době platných předpisů řízení o odvolání žadatele podle 
ustanovení § 66 odst. 1 písm. c) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavil, 
neboť i přes opakovanou výzvu žadatel neodstranil podstatné vady svého podání, které bránily pokračování 
řízení. 
V období let 2015 – 2020 nebyla podána správní žaloba. 
V období let 2015 – 2020 nebyla podána stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace dle § 16a 
Zákona.  
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