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Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje 
se sídlem v Ostravě 

Na Bělidle 7 
702 00 Ostrava  

(dále jen „povinný subjekt“) 

nar.  
trv. pobyt:  
hlášený pobyt   
(prosím použít pro písemnou korespondenci) 

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

Vážení, 

chtěl bych Vás požádat – jako povinný subjekt dle ustanovení § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím – o poskytnutí následující informace: 

V kolika případech bylo povinným subjektem, jakožto správním orgánem 
příslušným1 k projednání přestupku dle § 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 
Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „ZOS“), vedeno správní řízení pro porušení 
povinnosti stanovené § 4 odst. 4 ZOS jednáním dle písm. b) přílohy č. 1 k ZOS (tj. 
pro užívání nekalé obchodní praktiky spočívající v neoprávněném používáním 
značky jakosti nebo jiného obdobného označení), a to za období od 12. února 2008 
do současnosti. V souvislosti s tím žádám o poskytnutí informace, pod jako 
spisovou značkou byla případná jednotlivá správní řízení vedena. 

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.  

Prosím o poskytnutí informace elektronicky na email uvedený v hlavičce.  

Věřím, že mi budete nápomocni. Předem děkuji za brzké a kladné vyřízení mé žádosti.  

S pozdravem 
 

1 Příslušnost povinného subjektu k projednání přestupku vyplývá z ust. § 24b odst. 1 ve spojení s § 23 odst. 3 
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 
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Žadatel:  
 

Dne 30.10.2019 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  

 

 (dále jen „žadatel“), která byla podána prostřednictvím 

služby elektronických komunikací.  

Žadatel se v předmětné žádosti domáhal poskytnutí následující informace, a to „V kolika případech bylo 

povinným subjektem, jakožto správním orgánem příslušným k projednání přestupku dle § 24 odst. 1 písm. a) 

zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „ZOS“), vedeno správní řízení pro porušení povinnosti 

stanovené § 4 odst. 4 ZOS jednáním dle písm. b) přílohy č. 1 k ZOS (tj. pro užívání nekalé obchodní praktiky 

spočívající v neoprávněném používání značky jakosti nebo jiného obdobného označení), a to za období od 12. 

února 2008 do současnosti. V souvislosti s tím žádám o poskytnutí informace, pod jakou spisovou značkou byla 

případná jednotlivá správní řízení vedena.“ 

Po posouzení obsahu žádosti Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen 

„správní orgán“) poskytuje žadateli v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. 

požadované informace podle uvedeného zákona, a uvádí následující.  

Správní orgán uvádí, že v období od 12. února 2008 do dne poskytnutí této odpovědi tj. do 11.11.2019 nevedl 

správní orgán žádné správní řízení pro porušení povinnosti stanovené v § 4 odst. 4 ZOS jednáním dle písm. b) 

přílohy č. 1 k ZOS.    

Mgr. Zuzana Babišová v. r.  
vedoucí oddělení právního a kontrolního 

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě Rozdělovník: 

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 1 
1x adresát, 1 list – elektronicky  
1x KHS, OPaK -1 list 
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