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ROZHODNUTÍ  
o odmítnutí žádosti  

 
Městský úřad Havlíčkův Brod jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
svobodném přístupu k informacím“) přezkoumal žádost Zdeňka Kocmana, narozeného 
7.1.1972, bytem Muchova 3466, Havlíčkův Brod (dále jen žadatele) o poskytnutí informace dle 
zákona o svobodném přístupu k informacím ze dne 3.3.2021 doručenou starostovi města na 
adresu jtrcl@muhb.cz , (dále jen žádost) a v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona o 
svobodném přístupu k informacím rozhodl o žádosti takto:   
 
žádost Zdeňka Kocmana, narozeného 7.1.1972, bytem Muchova 3466, Havlíčkův Brod ze dne 
3.3.2021, ve které bylo požadováno poskytnutí informace ve znění: 
 
1) Dostal jste jako senátor do Vaší e-mailové adresy ,,teclj@senat.cz" Košický protokol, který 
přikládám v příloze tohoto mailu? 
 
2) Co uděláte jako starosta Havlíčkova Brodu, aby se účinné léky a postup léčby uvedené v 
Košickém protokolu dostaly k pacientům, kteří jsou s Covidem 19 v havlíčkobrodské nemocnici, 
tedy k naším spoluobčanům? 
 
se  
 

odmítá. 
 

Odůvodnění: 
 

Městský úřad Havlíčkův Brod obdržel dne 3.3.2021 prostřednictvím e-mailové adresy  žádost 
žadatele týkající se poskytnutí informace „Dostal jste jako senátor do Vaší e-mailové adresy 
,,teclj@senat.cz" Košický protokol, který přikládám v příloze tohoto mailu?“ 
Povinnými subjekty, které mají podle zákona 106/1999 Sb. povinnost poskytovat informace 
vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány 
a veřejné instituce. Tento dotaz se netýká činnosti Města Havlíčkův Brod, ani jeho orgánů, mezi 
které patří i starosta města. 
 
Druhá část žádosti „Co uděláte jako starosta Havlíčkova Brodu, aby se účinné léky a postup 
léčby uvedené v Košickém protokolu dostaly k pacientům, kteří jsou s Covidem 19 v 
havlíčkobrodské nemocnici, tedy k naším spoluobčanům?“ je dotazem na názory, budoucí 
rozhodnutí a vytváření nových informací. Povinnost poskytovat informace se v souladu s §2, 
odst. 4, zákona 106/1999 Sb. takovéhoto dotazu netýká. 
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Poučení o opravném prostředku: 
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 16 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím 
ve spojení s ustanovením § 81 zák. č. 500/2006 Sb., správního řádu, v platném znění odvolat. 
Odvolání se podává Krajskému úřadu Kraje Vysočina prostřednictvím Městského úřadu 
v Havlíčkově Brodě do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. 
 
 
 


