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Žadatel:    

Dne 21.1.2020 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 „1) Kolik přestupků neočkování 

bylo v roce 2019 zjištěno při kontrolách HS – Hygienických stanic a kolik bylo zahájeno přestupkových řízení 

z důvodu neočkování? 2) Kolik z těchto zahájených přestupkových řízení bylo ukončeno kvůli promlčení?3) 

Kolik přestupkových řízení bylo ukončeno udělením pokuty a kolik napomenutím, kolik pokuty činily 

v jednotlivých případech? 4) Kolik odvolání proti pokutě jste obdrželi?.“ 

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 k první otázce uvádí, že v roce 2019 bylo zjištěno porušení povinnosti podrobit se očkování 

v jednom případě, kdy v tomto případě bylo zahájeno řízení o přestupku. Správní orgán ke druhé otázce uvádí, 

že žádné přestupkové řízení nebylo ukončeno z důvodu promlčení. Ke třetí otázce správní orgán uvádí, že žádné 

přestupkové řízení nebylo ukončeno uložením pokuty nebo napomenutím. Ke čtvrté otázce správní orgán uvádí, 

že neobdržel žádné odvolání proti rozhodnutí, kterým byla uložena pokuta.  

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