
Dobrý den, 

 

na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám o tyto údaje: 

 

1. Kolik bylo krajskou hygienickou stanicí uloženo pokut za nenošení roušek nebo respirátorů 

za celé covidové 

období? 

2. V jaké celkové výši byly pokuty uloženy? 

3. V jaký výši byla nejčastěji ukládaná pokuta? A kolikrát byla uložena? 

 

S pozdravem 

 



 

VÁŠ DOPIS ZN.:   

ZE DNE:  

 

SPIS. ZNAČKA:  S-KHSMS 288496/2022/OV/OPaK 

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 289410/2022/OV/OPaK 

VYŘIZUJE: Mgr. Barbora Valoušková  

TEL.:  

E-MAIL:  

 

DATUM:  7. 12. 2022 

 

 

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

ve znění pozdějších předpisů 

 

Dne 25. 11. 2022 obdržela Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (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 paní  

(dále jen „žadatelka“) o informace ve smyslu 

zákona č. 106/1999 Sb., která byla podána prostřednictvím datové schránky.   
  

V předmětné žádosti požádala o poskytnutí následujících informací: 

„Dobrý den, 

na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám o tyto údaje: 

 

1. Kolik bylo krajskou hygienickou stanicí uloženo pokut za nenošení roušek nebo respirátorů za celé 

covidové 

období? 

2. V jaké celkové výši byly pokuty uloženy? 

3. V jaký výši byla nejčastěji ukládaná pokuta? A kolikrát byla uložena?“ 

 

Po posouzení obsahu žádosti správní orgán poskytuje žadatelce v souladu s ustanovením  

§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. požadovanou informaci.  

Správní orgán žadatelce sděluje, že je-li s ohledem na žadatelkou uvedené „covidové období“ bráno období 

od vydání prvního mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravující nošení ochranných prostředků 

dýchacích cest po skončení platnosti posledního mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravující 

stejnou povinnost, bylo v tomto období správním orgánem uložen správní trest pokuty v 1 861 řízeních. 

K bodu 2) správní orgán uvádí, že pokuty uložené pro porušení povinnosti stanovené mimořádným opatřením 

Ministerstva zdravotnictví dosáhly v celkové výši 2.063.550 Kč. 

Správní orgán k bodu 3) žadatelce sděluje, že nejčastější výši pokuty byla částka 1.000 Kč, jež byla uložena 

v 1 299 případech. 

 

 

 

 

 

 

 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě 

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA 

 

 

 

 

 

ID  

Rozdělovník: 

Počet vyhotovení dokumentu: 2 

1x adresát, počet listů 1 – DS 

1x spis, počet listů 1  

  

 

 

 

Mgr. Eva Siejová v.r. 

vedoucí oddělení právního a kontrolního 

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje 

se sídlem v Ostravě 

 


