Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje

V Brně dne 13. května 2018

Věc: Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím

Vážení,
chtěl bys Vás požádat – jako dozorový orgán dle ustanovení § 23 odst. 3 zákona č. 634/1992
Sb., o ochraně spotřebitele, a jako povinný subjekt dle ustanovení § 2 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím – o poskytnutí následujících informací:
1. Jaké nejvyšší jednotlivé sankce, zdali vůbec, uložila Krajská hygienická stanice
Moravskoslezského kraje za porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, v období let 2016 a 2017 a dosavadního průběhu roku 2018? Pokud
byly uloženy, prosím o cca 3 případy dle výšky pokuty za každý rok včetně
obchodní firmy pokutovaného a krátkého popisu porušení zákona (skutkového
stavu).
2. Jaké nejvyšší jednotlivé sankce, zdali vůbec, doposud uložila Krajská hygienická
stanice Moravskoslezského kraje za porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele? Prosím o cca 2 případy včetně obchodní firmy pokutovaného a
krátkého popisu porušení zákona (skutkového stavu).
Pro případ, že by požadované informace byly zveřejněny, si dovoluji trvat na přímém
poskytnutí této informace ve smyslu ust. § 6 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb.
Věřím, že mi budete nápomocni. Předem děkuji za brzké a kladné vyřízení mé žádosti.
S pozdravem
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ROZHODNUTÍ
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen „KHS MSK“), 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.“), rozhodla v souladu
s ustanovením § 17 odst. 5 věta druhá zákona č. 106/1999 Sb., o žádosti fyzické osoby
, (dále jen „žadatel“) takto:
Podle ustanovení § 17 odst. 5 věta druhá zákona č. 106/1999 Sb., se žádost o poskytnutí informací
týkající se sankcí uložených KHS MSK v roce 2016, 2017 a 2018, ze dne 13. 05. 2018

odkládá
Odůvodnění:
Dne 13. 05. 2018 byla KHS MSK prostřednictvím e- mailu bez elektronického podpisu doručena
žadatelova žádost o poskytnutí následujících informací:
1. Jestli a jaké sankce KHS MSK uložila za porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2016,2017 a 2018. Dále pak, pokud byly
tyto uloženy, žádá o uvedení tří případů dle výšky pokuty za každý jednotlivý rok, a to včetně
uvedení názvu pokutované firmy a stručného popisu skutkového stavu.
2. Jestli a jaké nejvyšší sankce KHS MSK za porušení výše uvedeného zákona doposud uložila.
Současně žádá o uvedení dvou případů, a to včetně uvedení názvu pokutované firmy
a stručného popisu skutkového stavu.
Vzhledem ke skutečnosti, že požadované informace byly různorodého charakteru, bylo by nutné tyto
vyhledat prostřednictvím registrů. Dále v této souvislosti pořídit výpisy z kontrolních zjištění
a laboratorních protokolů, popsat jednotlivé skutkové podstaty, a to včetně porušení zákonné
povinnosti. Následně tyto roztřídit a nakonec přehledně zpracovat.
Z výše uvedeného vyplývá, že shromáždění požadovaných informací by představovalo časově
náročnou činnost, která se vymyká běžnému poskytování informací povinným subjektem.
Z tohoto důvodu bylo v souladu s § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., dne 21. 05. 2018 žadateli
zasláno sdělení k úhradě nákladů za poskytování informací, č. j. KHSMS 26425/2018/OV/OPaK,
kterým byly náklady spojené s vyhledáváním vyčísleny na 1.000,- Kč, a žadatel byl vyzván k jejich
uhrazení. Sdělení k úhradě nákladů bylo žadateli doručeno dne 21. 05. 2018 současně s poučením, že
pokud do 60 dnů ode dne doručení oznámení úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží.
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38577/2018/OV/OPaK ze dne 23. 07. 2018

Lhůta pro zaplacení požadované úhrady uplynula dne 20. 07. 2018. Povinnému subjektu tedy nezbývá,
než postupovat podle § 17 odst. 5 věta druhá zákona č. 106/1999 Sb. a žádost odložit.
Na základě výše uvedeného bylo proto rozhodnuto, jak je ve výroku uvedeno.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat.

Mgr. Zuzana Babišová v. r.
vedoucí oddělení právního a kontrolního
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě
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