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Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

Dne 25. 11. 2016 obdržela Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako 

povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), žádost právnické osoby  

 (dále jen „žadatel“), 

která byla podána prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, která byla žadateli zřízena na žádost 

dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších 

předpisů. V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. poskytuje Krajská hygienická 

stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě požadované informace podle uvedeného zákona.  

 

Žadatel se v předmětné žádosti domáhal poskytnutí následujících informací:  

 

- zaslání všech protokolů o kontrole, zachycujících vykonání státního zdravotního dozoru nad 

zotavovacími akcemi ve smyslu ustanovení § 8 zákona č. 252/2000 Sb., a jinými podobnými akcemi ve 

smyslu § 12 zákona č. 252/2000 Sb., Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje v období 

od 1. 1. 2014 do 31. 10. 2016, při nichž byl zjištěn nevyhovující stav, který byl hodnocen jako některý 

ze správních deliktů na úseku výchovy, vzdělávání a zotavování dětí a mladistvých ve smyslu § 92d 

zákona č. 252/2000 Sb., a za který byla uložena sankce, přičemž ke každému protokolu sdělení druhu a 

výše sankce udělené za zjištěný správní delikt spolu s informací, v jakém řízení byla sankce uložena 

(blokové, příkazní…).  

 

K výše citované žádosti povinný subjekt sděluje, že za uvedené období Krajská hygienická stanice 

Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě provedla pět kontrol zotavovacích akcí a jiných podobných akcí, 

při nichž byl spáchán správní delikt podle ustanovení § 92 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném do 30. 11. 2015 (celkově 3x) a podle ustanovení 

§ 92d zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném od 1. 12. 2015 (celkově 2x).  

 

Sankcionované osoby jsou následující: 

 

 - Junák - český skaut, středisko Osmačtyřicítka Ostrava, z. s. – pokuta ze dne 9. 7. 2014 ve výši 1.000,- uložena 

formou příkazu na místě 

- Věra Jiříčková – pokuta ze dne 24. 7. 2014 ve výši 500,- Kč uložena formou příkazu na místě 
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- Asociace TOM ČR, TOM 20603 SVIŠTI – pokuta ze dne 17. 8. 2015 ve výši 20.000,- Kč uložena formou 

příkazu  

- BVÚ-Centrum pro volný čas a pomoc mládeži z.s. – pokuta ze dne 3. 8. 2016 ve výši 2.000,- Kč uložena 

formou příkazu na místě 

- Sdružení pro dětské tábory města Opavy – pokuta ze dne 5. 9. 2016 ve výši 15.000,- Kč uložena formou 

příkazu  

 

Požadované kopie protokolů Vám zasíláme v příloze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

            „otisk razítka“ 

 prom. práv. Jaroslav Dembiňák, v.r. 

Ředitel odboru správního 

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje 

se sídlem v Ostravě 
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