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KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

LIBERECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V LIBERCI

V Liberci dne 26.2.2020

č.j.: KHSLB 04102/2020
Sp. značka: S-KHSLB 04102/2020
Počet listů/pří1oh: Ill

ROZHODNUTÍ

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci (dále ,,Krajská hygienická
stanice") jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k infomacím, ve mění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon č.
106/1999 Sb."), podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. ve věci žádosti o poskytnutí
informací dle zákona Č. 106/1999 Sb., rozhodla na základě § 15 odst. l tohoto zákona takto:

Žádost společnosti , ,
(dále ,,žadatel"), doručená Krajské hygienické stanici dne 25. 2. 2020, o

poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, ve které žadatel
požádal o poskytnutí protokolu o měření lokální svalové zátěže v souvislosti se šetřením
nemoci z povolání dne 16. 10. 2019 při práci , které provedl
pro účely uznání nemoci z povolání Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem se v části o
sdělení informace o osobních údajů, a to jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště a
diagnóza podle § Ba odst. 1 zákona Č.106/1999 Sb.

odmítá.

Odůvodnění:
Dne 25.2.2020 byla Krajské hygienické stanici doručena žádost, ve které žadatel
na základě zákona č. 106/1999 Sb. požádal o poskytnutí informací a dokladů k nemocem
z povolání společnosti , se sídlem

, (protokol o měření, které provedl pro účely
uznání nemoci z povolání Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem).

Požadované informace budou žadateli poskytnuty, nikoliv však v požadovaném rozsahu, ale
v rozsahu zbaveném uvedených osobních údajů dotčeného zaměstnance.
Právním důvodem k tomuto částečnému odmítnutí požadované informace je § Ba odst. l
zákona č. 106/1999 Sb., kde je uvedeno, že informace týkající se osobnosti, projevů osobní
povahy, soukromí fýzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu
s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
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Návětí ustanovení § 43 odst. 3 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, který je
nepochybně právním předpisem upravujícím ochranu osobních údajů, stanoví, že správce
může zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů. Bez tohoto souhlasu
může správce osobní údaje zpracovávat, tzn. i poskytovat třetím stranám, pouze v případech
taxativně uvedených pod písmeny a) až g) citovaného ustanovení

Podle § 15 odst. 1 zákona č.
nevyhoví, vydá rozhodnutí
Vzhledem k tomu, že žadatel
uvedeny osobní údaje obou
vymazány.

106/1999 Sb. pokud povinný subjekt žádosti byt' jen z části
o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti.
požaduje poskytnutí informace z dokumentů, ve kterých jsou
zaměstnankyň, byly tyto údaje z poskytovaných dokumentů

Poučení o odvolání:
Podle § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. ve spojení s § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve mění pozdějších předpisů, se lze proti tomuto rozhodnutí odvolat ve lhůtě 15
dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu zdravotnictví podáním učiněným u Krajské
hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci.

,/::::j);:,' )JGj
ij í: EJ :
"& ' A -"" e "

".:o%e se

Ý

Ing. Kate 'na Forysová
ředitelka o boru hygieny práce

Přílohy:
· Fyziologické šetření - podklady k posouzení podezření na nemoc z povolání značka

333/85-100/2019
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