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V Olomouci dne  5.5.2021 

 

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

Dne 19.4.2021 obdržela Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem 

v Olomouci, (dále jen povinný subjekt), žádost o poskytnutí informace na základě zákona č. 

106/1999 Sb., o poskytnutí informací, ve znění pozdějších předpisů, kdy konkrétně žadatel 

požaduje následující informace: 

 

„a) všech žádostí, které obdržel povinný subjekt od žadatele KoRo Medics s.r.o.,  

  b) všech přípisů a správních aktů, které povinný subjekt vydal v souvislostmi s žádostmi žadatele   
KoRo Medics s.r.o.,  

 c) korespondence, úředních záznamů a všech jiných písemných informací, které má povinný 
subjekt k dispozici v souvislostmi se žádostí žadatele KoRo Medics s.r.o. a testováním 
zaměstnanců Magistrátu města Prostějova, které se uskutečnilo dne 19. 2. 2021“.  
 

Dne 3.5.2021 zaslal povinný subjekt požadované informace v anonymizované formě, a 

to: 

 

Citace: 

 

K bodu a) Vaší žádosti KHS sděluje následující: 

KHS Vám v příloze tohoto přípisu zasílá požadované informace, a to:  

1. „Žádost o udělení povolení k poskytování zdravotních výkonů v rámci preventivní péče 

mimo zdravotnické zařízení“, doručenou na KHS dne 8. 3. 2021 od žadatele KoRo 

Medics s.r.o., se sídlem kpt. Nálepky 962/13, 779 00 Olomouc, IČO: 09845046 (dále jen 

„žadatel“), zaevidovanou pod č. j. KHSOC/13544/2021/PV/EPID (mobilní odběrový 

stan). 

2. „Žádost o udělení povolení k poskytování zdravotních výkonů v rámci preventivní péče 

mimo zdravotnické zařízení“, doručenou na KHS dne 8. 3. 2021 od žadatele, 

zaevidovanou pod č. j. KHSOC/13547/2021/PV/EPID (stacionární odběrový stan). 

3. Žádost o schválení návrhu provozního řádu zdravotnického zařízení poskytujícího 

ambulantní péči v oboru anesteziologie a klinické medicíny, doručenou na KHS dne 3. 2. 

2021 od žadatele, zaevidovanou pod č. j. KHSOC/07140/2021/PV/EPID. 

 

K bodu b) Vaší žádosti KHS sděluje následující: 

KHS Vám v příloze tohoto přípisu zasílá požadované informace, a to: 

1. „Závazné stanovisko k poskytování preventivní péče mimo zdravotnické zařízení, 

poskytovatelem zdravotních služeb, KoRo Medics s.r.o., kpt. Nálepky 962/13, 779 00 

Olomouc, IČO: 09845046“ č. j. KHSOC/13544/2021/PV/EPID, ze dne 9. 3. 2021. 

2. „Závazné stanovisko k poskytování preventivní péče mimo zdravotnické zařízení, 

poskytovatelem zdravotních služeb, KoRo Medics s.r.o., kpt. Nálepky 962/13, 779 00 

Olomouc, IČO: 09845046“ č. j. KHSOC/13547/2021/PV/EPID, ze dne 9. 3. 2021. 

3. Rozhodnutí o schválení návrhu provozního řádu zdravotnického zařízení poskytujícího 

ambulantní péči v oboru anesteziologie a klinické medicíny č. j. 

KHSOC/07140/2021/PV/EPID, ze dne 2. 3. 2021.  

 



K bodu c) Vaší žádosti KHS sděluje následující: 

V souvislosti s žádostmi žadatele a testováním zaměstnanců Magistrátu města Prostějova, 

které se uskutečnilo dne 19. 2. 2021, nemá KHS k dispozici žádnou korespondenci, úřední 

záznamy ani jiné písemné informace. 

 

Obsah některých poskytnutých informací byl anonymizován, tzn., že byly znečitelněny osobní 

údaje fyzických osob. Informace, které KHS v zaslaných dokumentech anonymizovala, 

nejsou poskytnuty z důvodu ochrany osobních údajů v souladu s § 8a zákona č. 106/1999 Sb. 

ve spojení s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), o 

čemž KHS vydala samostatné rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí 

informace č. j. KHSOC/25533/2021/PV/EPID, ze dne 3.5.2021.  

 

Konec citace. 

 

 

 

                      Mgr. Zuzana Švarcová 

                                ředitelka odboru správního  
 

 

 

 
 

https://app.codexis.cz/doc/EU/6824#L1

