
 Praze dne 3.7.2020 

 

Věc: žádost o informace 

 

Vážení,  

dovoluji si podat tuto žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

Žádám o informaci o tom, zda a případně s jakým výsledkem bylo Vaší krajskou hygienickou stanicí 

v roce 2019 vedeno řízení podle zákona č. č. 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví, § 92k, 

odst. 6, písm. b). Tedy zda došlo k potrestání za přestupek v souvislosti s odepřením očkování dětí.  

Tuto informaci žádám i za roky 2018 a 2017.  

Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady 

nákladů, budou-li účtovány. Informaci žádám poskytnout v elektronické formě a zaslat do emailové 

schránky v odpovědi na tuto zprávu. 

S úctou, 

 

 



IČ: 71009167 

ID datové schránky: w8pai4f 

web: www.khsova.cz 

 Úřední hodiny: 

pondělí, středa 8:00 – 17:00 

 

    

 

VÁŠ DOPIS ZN.:   

ZE DNE: 3.7.2020 

 

SPIS. ZNAČKA:  S-KHSMS 36489/2020/OV/OPaK 

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 36489/2020 /OV/OPaK 

VYŘIZUJE:   

TEL.: 595 138 181 

E-MAIL:  

 

DATUM:  20.7.2020  

 

 

Žadatel:  
 

Dne 3.7.2020 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 emailové schránky.  

 

Žadatel se v předmětné žádosti domáhal poskytnutí následující informace, a to „Žádám o informaci o tom, zda a 

případně s jakým výsledkem bylo Vaší krajskou hygienickou stanicí v roce 2019 vedeno řízení podle zákona č. 

258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví, § 92k odst. 6. písm. b). Tedy zda došlo k potrestání za 

přestupek v souvislosti s odepřením očkování. Tuto informaci žádám i za roky 2018 a 2017.“ 

 

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

„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 roce 2017 bylo vedeno jedno společné řízení o přestupku dle § 29 odst. 1 písm. f) 

zákona č. 200/1990 Sb. ve znění účinném v době vedeného řízení ve spojení s ustanovením § 46 odst. 1 a odst. 4 

zákona č. 258/2000 Sb. ve znění účinném v době vedeného řízení, a to proti dvěma obviněným, přičemž došlo 

k zastavení tohoto společného řízení. Dále správní orgán uvádí, že v roce 2019 bylo vedeno jedno společné 

řízení o přestupku dle § 92k odst. 6. písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., a to proti dvěma obviněným, kdy byla 

každému z nich uložena pokuta.  

 

 

 

 

  

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  

 

 

 

 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě 

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA 

 

      

     

     

 


