
	 	 	 	 	 	 	 	 Hygienická stanice - viz adresát zprávy

	 	 	 	 	 	 	 	 datovou schránkou


Věc: žádost o poskytnutí informací na základě zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k 
informacím


Vážení,

na základě mé komunikace s Ministerstvem zdravotnictví ze dne 23.1.2020 vedené pod Č.j.: 
MZDR 2027/2020-3/MIN/KAN, které vás uvádí jako povinné subjekty pro vyřízení žádosti, k jejichž 
působnosti se daná problematika vztahuje, a jež by poptávanými informacemi měly disponovat, 
tedy jednotlivé krajské hygienické stanice, vás žádám touto cestou o poskytnutí uvedených 
informací


1.

poskytnutí informace o tom, kolik bylo v rámci vaší působnosti pokutováno či do správních řízení 
postoupeno SPOLKŮ (myšlena právní forma „Spolek“, „Zapsaný spolek“, apod. či jejich pobočné 
spolky a klubovny, tedy ne firmy, ale subjekty podle §214 a násl zákona 89/2012 Sb.), které byly 
hygienickými stanicemi kontrolovány a které byly vyhodnoceny jako účelové spolkové klubovny 
sloužící k zakrytí skutečné činnosti restauračního provozu a to za porušování zákona 65/2017 Sb, 
tedy z důvodu kouření v těchto prostorách a stejně tak i hostinských firem či živnostníků, kteří 
takový zákaz podle vás obešly za použití zmíněných spolků


2. 

poskytnutí informace k bodu 1 o jakou průměrnou či celkovou pokutu šlo 


3. 

poskytnutí informace k bodu 1 zda mezi kontrolovanými SPOLKY (nechci zahrnovat běžné firmy, 
ale výhradně, kde se jakkoli účastnily subjekty s právní formou „Spolek“ či „Zapsaný spolek“, tedy 
subjekty podle §214 a násl zákona 89/2012 Sb.) byla učiněna výjimka z pokuty či z postoupení do 
správního řízení. Pokud ano, tak z jakého důvodu a jakých konkrétně spolků či provozovatelů se 
taková uskutečnila. Výjimkou myslím i informaci o takových, u kterých kontrola neshledala, že by 
kouřením v prostorách SPOLKU byl porušen zákon 65/2017 Sb. nebo i výčet takových, u kterých 
bylo z jakéhokoli důvodu od postihu upuštěno a v tom případě i sdělení takového důvodu. To 
stejné tak i hostinských firem či živnostníků, kteří takový zákaz podle vás obešly za použití 
zmíněných Spolků.


Sepsáno 14.2.2020, podepsáno a odesláno datovou schránkou


Žádám, aby mé osobní údaje nebyly nikomu poskytovány, mimo pracovníkům vašeho úřadu a 
nebyly nijak a nikde zveřejněny a to žádnou formou, ze které by se byť vzdáleně dalo dovodit, kdo 
žádost podal. Při vašich případných dotazech na jiné úřady či osoby trvám na tom, aby ani jim 
nebyly poskytnuty žádné mé údaje a to ani jméno, ani iniciály. 


Pokud by některé mé dotazy musely být nezodpovězeny, žádám vždy o vysvětlení důvodu a 
žádám, aby ostatní nezamítnuté dotazy byly i tak zodpovězeny samostatně. Není tedy třeba na 
žádost hledět jako na nedělitelný celek. Zajímá mě tedy odpověď na vše, co v rámci zákona 
umožníte. Co umožněno nebude, podrobím důkladné právní analýze a zvolím další postup. Budu 
rád za ucelené informace napoprvé.


Pokud budete mít nějaký dotaz k mé žádosti, rád vám skrze datovou schránku odpovím a 
ujasním.
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VÁŠ DOPIS ZN.:   

ZE DNE: 14.2.2020 
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ČÍSLO JEDNACÍ.: KHSMS 9321/2020/OV/OPaK 

VYŘIZUJE: Mgr. Siejová 

TEL.: 

E-MAIL: 

 

DATUM:  24.2.2020 

  

 

 
Poskytnutí informací dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Žadatel:

 

Dne 14.2.2020 obdržela Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje (dále jen „správní orgán“) 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 veřejné datové 

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

pozdějších předpisů. 

 

Žadatel se v předmětné žádosti domáhal: 

 

1. „poskytnutí informace o tom, kolik bylo v rámci vaší působnosti pokutováno či do správních řízení 

postoupeno SPOLKŮ (myšleno právní forma „Spolek“, „Zapsaný spolek“ apod. či jejich pobočné spolky a 

klubovny, tedy ne firmy, ale subjekty podle § 214 zákona č. 89/2012 Sb.), které byly zdejším správním orgánem 

kontrolovány a které byly vyhodnoceny jako účelové spolkové klubovny sloužící k zakrytí skutečné činnosti 

restauračního provozu, a to za porušení zákona č. 65/2017 Sb. tedy z důvodu kouření v těchto prostorách, a 

stejně tak i hostinských firem či živnostníků, kteří takový zákaz podle vás obešli za použití zmíněných spolků“. 

 

2. „poskytnutí informace k bodu 1 o tom, o jakou průměrnou či celkovou pokutu šlo“ 

 

3. „poskytnutí informace k bodu 1, zda mezi kontrolovanými „SPOLKY“ (nechci zahrnovat běžné firmy, ale 

výhradně kde se jakkoli účastnily subjekty s právní formou „Spolek, či „Zapsaný spolek“, tedy subjekty podle § 

214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.) byla učiněna výjimka z pokuty či z postoupení do správního řízení. Pokud 

ano, z jakého důvodu a u jakých konkrétních spolků či provozovatelů se taková uskutečnila. Výjimkou myslím i 

informaci o takových, u kterých kontrola neshledala, že by kouřením v prostorách SPOLKU byl porušen zákon 

č. 65/2017 Sb. nebo i výčet takových, u kterých bylo z jakéhokoliv důvodu od postihu upuštěno a v tomto případě 

i sdělení takového důvodu. To stejné tak i u hostinských firem či živnostníků, kteří takový zákaz podle vás obešli 

za použití zmíněných spolků.“ 

 

 

 

 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě 

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA 
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Po posouzení obsahu žádosti správní orgán poskytuje žadateli v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) 

zákona č. 106/1999 Sb. požadované informace, a to: 

 

K bodu 1. žádosti: 

 

Správní orgán sděluje, že v rámci jeho působnosti nebyly za porušení zákona č. 65/2017 Sb., „pokutovány ani 

do správního řízení postoupeny“ žádné spolky ve smyslu § 214 zákona č. 89/2012 Sb., které by byly 

kontrolovány a vyhodnoceny jako účelové spolkové klubovny sloužící k zakrytí skutečné činnosti restauračního 

provozu. Co se týče kontrol u subjektů „hostinské firmy či živnostníci“, kteří zákon č. 65/2017 Sb. obešli za 

použití zmíněných spolků, správní orgán uvádí, že v takovém případě bylo vedeno pouze jedno přestupkové 

řízení za porušení povinností podle zákona č. 65/2017 Sb., a to s podnikající fyzickou osobou („živnostník“). 

 

K bodu 2. žádosti: 

 

Ve výše uvedeném případě byla správním orgánem uložena pokuta ve výši 20.000,- Kč. 

 

K bodu 3. žádosti: 

 

Jelikož nebyly kontrolovány žádné spolky ve smyslu § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., které by byly 

vyhodnoceny jako účelové spolkové klubovny sloužící k zakrytí skutečné činnosti restauračního provozu, 

nebyly učiněny ani žádné výjimky z pokuty či z postoupení do správního řízení. Stejně tak nebyly učiněny 

žádné výjimky ani u subjektů „hostinské firmy či živnostníci“, kteří by takový zákaz obešli za použití 

zmíněných spolků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Zuzana Babišová v.r. 

vedoucí oddělení právního a kontrolního  

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se 

sídlem v Ostravě 

 

Rozdělovník: 
Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2 

1x adresát, počet listů 1 - DS 

 1x KHS, OPaK, počet listů 2   

 

 

 

 

 


