
 

 

VÁŠ DOPIS ZN.:   

ZE DNE: 14.4.2021 

 

SPIS. ZNAČKA:      S-KHSMS 20798/2021/OV/OPaK 

ČÍSLO JEDNACÍ.: KHSMS 22486/2021/OV/OPaK 

VYŘIZUJE: Mgr. Eva Siejová 

TEL.:  

  

  

 

DATUM:  20.4.2021 

 

 

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

informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Žadatel:  

 

Podáním doručeným dne 14.4.2021 prostřednictví datové zprávy 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 o svobodném přístupu k informacím“) žádost výše uvedeného žadatele o poskytnutí informací 

dle citovaného zákona. Žádost byla učiněná v souladu se zákonem o svobodném přístupu 

k informacím a doručená do datové schránky povinného subjektu. 

 

Žadatel žádá o poskytnutí následujících informací ohledně neočkování dítěte: 

 

1) Kolik bylo v letech 2019 a 2020 (zvlášť za každý rok) celkem zahájeno přestupkových řízení o 

neočkování dítěte? 

2) Kolik bylo v letech 2019 a 2020 (zvlášť za každý rok) celkem zjištěno těchto přestupků? 

3) Kolik bylo v letech 2019 a 2020 (zvlášť za každý rok) celkem uděleno napomenutí? 

4) Kolik bylo v letech 2019 a 2020 (zvlášť za každý rok) celkem zastaveno kvůli promlčení? 

5) Kolik bylo v letech 2019 a 2020 (zvlášť za každý rok) celkem uděleno pokut a v jaké výši? 

6) Kolik bylo v letech 2019 a 2020 (zvlášť za každý rok) celkem podáno odporů či odvolání? 

 

 

Po posouzení obsahu Vaší žádosti povinný subjekt poskytuje v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 

písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. předmětné informace: 

 

ad 1) Povinný subjekt k první otázce uvádí, že v roce 2019 bylo zahájeno jedno společné přestupkové 

řízení za neočkování dítěte, a to proti dvěma obviněným. V roce 2020 nebylo zahájeno žádné 

přestupkové řízení za neočkování dítěte. 

 

ad 2) V roce 2019 bylo zjištěno porušení povinnosti podrobit se očkování, a to ve společném řízení 

vedeném proti dvěma obviněným, z nichž každý z nich byl stíhán pro dva přestupky. V roce 2020 

nebyl zjištěn žádný takový přestupek. 

 

ad 3) V roce 2019 ani v roce 2020 nebylo za takový přestupek uloženo žádné napomenutí. 

 

ad 4) V roce 2019 ani v roce 2020 nebylo kvůli promlčení zastaveno žádné takové řízení. 

 

ad 5) V roce 2019 byla ve společném řízení o přestupcích za neočkování dítěte uložena každému 

z obviněných úhrnná pokuta ve výši 3.000,- Kč. V roce 2020 nebyla uložena žádná pokuta. 

 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě 

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA 



 

ad 6) V roce 2019 ani v roce 2020 nebyl v takovém řízení podán žádný odpor ani odvolání. 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Eva Siejová 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 - DS  



Vážená paní, vážený pane,

na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vás tímto žádám o zodpovězení
následujících otázek ohledně neočkování dítěte:
Kolik bylo v letech 2019 a 2020 (zvlášť každý rok) celkem zahájeno přestupkových řízení o neočkování dítěte?
Kolik bylo v letech 2019 a 2020 (zvlášť každý rok) celkem zjištěno těchto přestupků?
Kolik bylo v letech 2019 a 2020 (zvlášť každý rok) celkem uděleno napomenutí?
Kolik bylo v letech 2019 a 2020 (zvlášť každý rok) celkem zastaveno kvůli promlčení?
Kolik bylo v letech 2019 a 2020 (zvlášť každý rok) celkem uděleno pokut a v jaké výši?
Kolik bylo v letech 2019 a 2020 (zvlášť každý rok) celkem podáno odporů či odvolání?

Děkuji.

S pozdravem


