
 

Žádost o poskytnutí informace 

 

V Olomouci 16.02.2021. 

 

Žadatel: 

doručovací adresa = datová schránka 

 

Povinný subjekt: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, 

Na Bělidle 7, Ostrava 

 

  



Podle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, žádám povinný subjekt o poskytnutí těchto informací: 

1. Kolik oznámení přestupku pro podezření ze spáchání přestupku podle § 92n odst. 1 

písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, obdržel povinný subjekt v roce 

2020? 

2. Kolik těchto oznámení bylo před zahájením řízení odloženo? 

3. Kolik jiných podnětů na zahájení řízení, např. od aktivních občanů, týkajících 

se přestupků podle bodu 1 obdržel povinný subjekt v roce 2020? 

4. Kolik z došlých věcí, které nebyly odloženy, bylo následně postoupeno nebo předáno 

jiným správním orgánům, případně orgánům činným v trestním řízení? 

5. Kolik přestupků podle bodu 1 bylo ještě před zahájením řízení vyřízeno příkazem na 

místě a jaká je celková výše pokut uložených tímto způsobem? 

6. V kolika případech bylo řízení o přestupku zahájeno příkazem? 

7. Kolik věcí podle bodu 1 bylo v roce 2020 pravomocně rozhodnuto příkazem a jaká je 

celková výše pokut uložených tímto způsobem? 

8. V kolika případech podle bodu 1 bylo do konce roku 2020 zastaveno již zahájené řízení 

o přestupku? 

9. Kolik věcí bylo ke dni 31.12.2020 pravomocně vyřízeno rozhodnutím o přestupku? 

10. Jaká je celková výše pokut pravomocně uložených za přestupky podle bodu 1 do konce 

roku 2020 rozhodnutími o přestupku? 

11. Kolik činí součet všech pokut uložených za přestupky podle bodu 1 za celý rok 2020 

a jaká částka z tohoto součtu byla přestupci do dne 31.12.2020 skutečně uhrazena? 

12. Kolik činila nejvyšší pokuta uložená za jeden přestupek (skutek) podle bodu 1? 

13. Kolik činila nejvyšší pokuta uložená ve společném řízení za přestupky podle bodu 1 

a za kolik přestupků (skutků) to bylo? 

14. Kolik zaměstnanců je určeno k vyřizování přestupků podle § 92n odst. 1 písm. b) 

zákona o ochraně veřejného zdraví? 



 

 

VÁŠ DOPIS ZN.:   

ZE DNE:  

 

SPIS. ZNAČKA:  S-KHSMS 07722/2021/2/OV/OPaK 

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 07722/2021/OV/OPaK 

VYŘIZUJE: Mgr. Kateřina Matušková  

TEL.:  

E-MAIL:  

 

DATUM:  2. 3. 2021 

 

 

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

ve znění pozdějších předpisů 

 

Žadatelka:  
 
Dne 16. 2. 2021 obdržela Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje (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.) žádost fyzické osoby –  

(dále jen „žadatel“), která byla podána prostřednictvím datové 
schránky. 
 
Žadatel v předmětné žádosti uvedl: „Podle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů, žádám povinný subjekt o poskytnutí těchto informací:  
 
1. Kolik oznámení přestupku pro podezření ze spáchání přestupku podle § 92n odst. 1 písm. b) zákona  

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, obdržel povinný subjekt v roce 2020?  

2. Kolik těchto oznámení bylo před zahájením řízení odloženo?  

3. Kolik jiných podnětů na zahájení řízení, např. od aktivních občanů, týkajících se přestupků podle bodu 1 obdržel 

povinný subjekt v roce 2020?  

4. Kolik z došlých věcí, které nebyly odloženy, bylo následně postoupeno nebo předáno jiným správním orgánům, 

případně orgánům činným v trestním řízení?  

5. Kolik přestupků podle bodu 1 bylo ještě před zahájením řízení vyřízeno příkazem na místě a jaká je celková 

výše pokut uložených tímto způsobem?  

6. V kolika případech bylo řízení o přestupku zahájeno příkazem?  

7. Kolik věcí podle bodu 1 bylo v roce 2020 pravomocně rozhodnuto příkazem a jaká je celková výše pokut 

uložených tímto způsobem?  

8. V kolika případech podle bodu 1 bylo do konce roku 2020 zastaveno již zahájené řízení o přestupku?  

9. Kolik věcí bylo ke dni 31.12.2020 pravomocně vyřízeno rozhodnutím o přestupku?  

10. Jaká je celková výše pokut pravomocně uložených za přestupky podle bodu 1 do konce roku 2020 rozhodnutími 

o přestupku?  

11. Kolik činí součet všech pokut uložených za přestupky podle bodu 1 za celý rok 2020 a jaká částka z tohoto 

součtu byla přestupci do dne 31.12.2020 skutečně uhrazena?  

12. Kolik činila nejvyšší pokuta uložená za jeden přestupek (skutek) podle bodu 1?  

13. Kolik činila nejvyšší pokuta uložená ve společném řízení za přestupky podle bodu 1 a za kolik přestupků 

(skutků) to bylo?  

14. Kolik zaměstnanců je určeno k vyřizování přestupků podle § 92n odst. 1 písm. b) zákona o ochraně veřejného 

zdraví?“ 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě 

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA 

 



2. strana Poskytnutí informací dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  

č.j. KHSMS 07722/2021/OV/OPaK ze dne 2. 3. 2021 
 

 

 

IČ: 71009167 

ID datové schránky: w8pai4f 

web: www.khsova.cz 

 Úřední hodiny: 

pondělí, středa 8:00 – 17:00 

 

VSE 2.1 

     

Po posouzení obsahu žádosti KHS MSK poskytuje žadateli v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona 
č. 106/1999 Sb. požadovanou informaci: 
 

1. KHS MSK uvádí, že povinný subjekt obdržel v roce 2020 4204 oznámení přestupku pro podezření ze spáchání 

přestupku podle § 92n odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

2. KHS MSK uvádí, že před zahájením řízení bylo odloženo 75 oznámení. 

3. KHS MSK uvádí, že nevede evidenci podnětů a oznámení dle subjektu či osoby, která oznámení nebo podnět 

učinila.  

4. KHS MSK uvádí, že bylo postoupeno jiným správním orgánům celkem 22 oznámení a 12 oznámení orgánům 

činným v trestním řízení došlých věcí, které nebyly odloženy. 

5.  KHS MSK uvádí, že ve 3 případech bylo rozhodnuto příkazovým blokem a celková výše pokut činila 2500Kč. 

6.  KHS MSK uvádí, že příkazem ze stanice nebylo zahájeno žádné řízení o přestupku. 

7.  KHS MSK uvádí, že příkazem ze stanice nebylo pravomocně rozhodnuto řízení o přestupku, a tedy celková 

výše tímto způsobem uložených pokut byla 0 Kč. 

8. KHS MSK uvádí, že do konce roku 2020 bylo zastaveno 7 již zahájených řízení o přestupku. 

9. KHS MSK uvádí, že ke dni 31. 12. 2020 bylo pravomocně vyřízeno 412 rozhodnutí o přestupku. 

10. KHS MSK uvádí, že celková výše pokut pravomocně uložených za přestupky do konce roku 2020 činila 

393 600 Kč. 

11. KHS MSK uvádí, že celková výše všech pokut uložených za přestupky za celý rok 2020 činila 589 700 Kč. 

Z toho bylo přestupci skutečně uhrazeno celkem 45 000 Kč do konce roku 2020. 

12. KHS MSK uvádí, že nejvyšší pokuta uložená za jeden skutek do konce roku 2020 činila 5000 Kč. 

13. KHS MSK uvádí, že nejvyšší pokuta udělená ve společném řízení dle § 88 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb.,  

o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich činila 1500 Kč za 2 skutky a ve společném řízení dle § 88 odst. 2 

zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich činila 1500 Kč za 1 skutek. 

14. KHS MSK uvádí, že ke dni 1.3.2021 je určeno 6 zaměstnanců k vyřizování přestupků podle § 92n odst. 1 

písm. b) zákona o ochraně veřejného zdraví. 

 
Poučení: 
V souladu s ustanovením § 16a odst. 1 zákona č. 106/1999Sb. je možné podat proti poskytnutí informací dle § 14 
odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. stížnost, kterou lze podat písemně či ústně u KHS MSK a to do 30 dnů 
ode dne doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. nebo po uplynutí 
lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb. O stížnosti 
rozhoduje Ministerstvo zdravotnictví. 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Zuzana Babišová, v. r.  

ředitelka odboru správního 

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje 

se sídlem v Ostravě 

 

Rozdělovník: 
Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 1 

1x adresát, počet listů 1/1- datová schránka  

  

 

 

 

 

 


