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    Město Český Brod 
      Starosta města 
      náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod 

 
  

VÁŠ DOPIS žádost č.j. 61476/2019 ze dne 02.10.2019 

 ČÍSLO SPISU S – MUCB 69615/2019 

ČÍSLO JEDNACÍ  MUCB 72463/2019 

VYŘIZUJE  Mgr. Klára Uldrichová, MPA 

TELEFON 321612141, 731519149 

EMAIL uldrichova@cesbrod.cz 

DATUM  03.12.2019 

 

ROZHODNUTÍ O ODMÍTNUTÍ INFORMACE 
 

Město Český Brod jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodlo v souladu 
s ustanovením § 15 odst. 1 informačního zákona o žádosti 

(dále jen „žadatelka“) ze dne 02.10.2019  takto: 
 
Podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím se poskytnutí informací 
odmítá. 
 
Odůvodnění: 
 
Dne 02.10.2019 obdržel povinný subjekt žádost o poskytnutí informací podle informačního zákona 
vztahujících se k zemřelému otci žadatelky panu  z období 
jeho pobytu v Domově pro seniory Anna v Českém Brodě,  a to: 
 

1. Žádost o kopii zdravotní dokumentace, nahlížení do spisu, a případné zaslání datovou 
schránkou. 

2. Žádost o kopii dokumentace sociální sestry, případně komunikaci s předchozí nemocnicí, 
patrně se sestrou  která již dostala výpověď patrně pro nestandardní postupy. 

3. Žádost o dokumentaci k věcnému daru, který byl nemocnici patrně jménem otce, a patrně 
z jeho financí, tomuto zařízení poskytnut za několik týdnů po příjezdu po jeho nečekaném 
úmrtí dne 13.10.2017 jeho příbuzným. 

 
Povinný subjekt dne 09.10.2019 zaslal pod č.j. MUCB 62815/2019 
vyrozumění, že její žádost o poskytnutí informací odkládá ve smyslu § 14 odst. 5 písm. c) 
informačního zákona, neboť se informace nevztahují k působnosti Města Český Brod ani městského 
úřadu. 
 
Proti tomuto postupu podala stížnost ke Krajskému úřadu Středočeského 
kraje, který dne 27.11.2019 pod č.j.: 154097/2019/KUSK rozhodl, že podle § 16a odst. 6 písm. b) 
informačního zákona se povinnému subjektu  - Městu Český Brod přikazuje řádně vyřídit  stížnost 
žadatelky  a to ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí. V odůvodnění 
zejména uvedl, že stížnost na postup povinného subjektu je důvodná, neboť povinný subjekt provedl 
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odložení pouze formálně, nezdůvodnil, proč se na žádost nevztahuje jeho působnost. Dále uvedl, že 
povinný subjekt nepředložil spisový materiál, pouze jeho část, ze které nelze posoudit, zda odložení 
žádosti bylo provedeno v zákonné lhůtě, dále se k obsahu stížnosti nevyjádřil, takže jeho postup při 
vyřizování stížnosti je naprosto nepřezkoumatelný. Povinnému subjektu bylo uloženo přehodnotit 
obsah žádosti z hlediska posouzení, zda se požadované informace vztahují k jeho působnosti, nebo 
zda je má či nemá k dispozici, a podle toho zvolit řešení buď podle § 14 odst. 5 písm. b) nebo d), 
anebo podle § 15 InfZ, v každém případě musí svůj postup zdůvodnit tak, aby byl přezkoumatelný. 
 
Povinný subjekt se na základě výše uvedeného postupoval v souladu s příkazem Krajského úřadu 
Středočeského kraje. Konstatuje, že skutečně je zřizovatelem příspěvková organizace Města Český 
Brod ANNA Český Brod, sociální služby pro seniory, přičemž veškerá dokumentace týkající se 
poskytování sociální péče osobám, kterým je poskytována rezidenční sociální péče a terénní sociální 
péče, je vedena touto příspěvkovou organizací. Dále rada města Český Brod zmocňuje vždy na 
příslušný kalendářní rok jí zřízené příspěvkové organizace k přijímání darů v usnesení rady města 
stanovené výši. 
 
Poskytovatelé zdravotních služeb osobám, kterým je výše uvedenou příspěvkovou organizací 
poskytována rezidenční či terénní sociální péče, jsou subjekty uvedené v zákoně č. 372/2011 Sb., o 
zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění 
pozdějších předpisů. Tímto poskytovatelem není výše uvedená příspěvková organizace. 

    
Povinný subjekt Město Český Brod uvádí, že požadovanými informacemi nedisponuje a tudíž je 
nemůže poskytnout.  
 
Informacemi požadovanými v bodě 1. disponuje ošetřující lékař zemřelého pana 

, kterým byla v rozhodné době 
.  

 
Informacemi požadovanými v bodě 2. a 3. disponuje příspěvková organizace Města Český Brod ANNA 
Český Brod, sociální služby pro seniory, se sídlem Žitomířská 323, 282 01, IČ 0873713 v souladu se 
zřizovací listinou ze dne 26.01.2006 ve znění jejího dodatku ze dne 17.12.2008. K požadované 
informaci v bodě 3. město Český Brod jakožto zřizovatel výše uvedené příspěvkové organizace dále 
uvádí, že rada města Český Brod, která vykonává vůči příspěvkové organizace úkoly zřizovatele, 
usnesením č. 52/2017 ze dne 01.03.2017 souhlasila s přijímáním finančních darů příspěvkovými 
organizacemi v roce 2017 do výše 40.000 Kč od jednoho dárce s tím, že bude vedena evidence 
přijatých darů a doloženo jejich použití, vždy k datu roční uzávěrky. 
 
Vzhledem k výše uvedenému postupoval povinný subjekt podle § 15 informačního zákona, který 
stanoví, že v případě, že žádosti povinný subjekt nevyhoví, je povinen vydat ve lhůtě pro vyřízení 
žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Povinný subjekt proto vydal rozhodnutí o odmítnutí 
požadovaných informací. 
 
Povinný subjekt dále uvádí, že k požadovaným informacím se dne 02.12.2019 uskutečnila schůzka 
v sídle příspěvkové organizace ANNA Český Brod, sociální služby pro seniory, které se zúčastnily 
žadatelka  ředitelka příspěvkové organizace Ing. Lucie Hovorková, ošetřující 
lékařka , vedoucí sestra příspěvkové organizace Eva Dmejchalová a 
zástupce města Český Brod Mgr. Klára Uldrichová, MPA, při které byly žadatelce poskytnuty dostupné 
požadované informace a zároveň byla vyslovena ředitelkou příspěvkové 
organizace omluva za nesprávný postup příspěvkové informace odmítnutím nahlédnutí do 
předmětné dokumentace příspěvkové organizace. 
 
Stížnost na postupy starosty a místostarosty města Český Brod ze dne 
13.10.2019 bude předložena zastupitelstvu města Český Brod. 
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Odůvodnění: 
 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného 
vyhotovení tohoto rozhodnutí.  Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Středočeského kraje 
prostřednictvím Městského úřadu Český Brod. 
 

 
 
                           Bc. Jakub Nekolný  
                       starosta města 
 
 
Obdrží:  

http://www.cesbrod.cz/
mailto:cesbrod@cesbrod.cz

