
K R A J S K Á  H Y G I E N I C K Á  S T A N I C E  
OLOMOUCKÉHO  KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI 

Wolkerova 74/6,  779 11  Olomouc,  tel. 585 719 111,  e-mail: epodatelna@khsolc.cz,  ID: 7zyai4b 

 

 

V Olomouci dne 21.8.2018 

 

 

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

 

Dne 28.7.2018 obdržela Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem 

v Olomouci, (dále jen povinný subjekt), žádost o poskytnutí informace na základě zákona č. 

106/1999 Sb., o poskytnutí informací, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v poskytnutí 

informace –  týkající se počtu  kontrol provedených povinným subjektem u zaměstnavatelů v 

letech 2016, 2017 a 2018 do dne doručení této žádosti, zaměřených (primárně nebo mimo 

jiné) na dodržování povinností na úseku ochrany zdraví při práci a zajištění 

pracovnělékařských služeb, a to včetně dalších specifikací těchto kontrol, týkajících se 

zjištěných porušení a navazujících správních řízení. Následně byl obsah žádosti žadatelem 

upřesněn pouze na poskytnutí těch informací, které nebudou zatíženy ze strany povinného 

subjektu úhradou vynaložených nákladů.  

 

Dne 20.8.2018 poskytnul povinný subjekt  žadateli požadovanou informaci v plném rozsahu, 

a to: 

 

„V roce 2016 bylo KHS v Olomouckém kraji provedeno celkem 1197 kontrol u 

zaměstnavatelů zaměřených (primárně nebo mimo jiné) na dodržování povinností na úseku 

ochrany zdraví při práci a zajištění pracovnělékařských služeb. 

 

V roce 2017 bylo KHS v Olomouckém kraji provedeno celkem 1276 kontrol u zaměstnavatelů 

zaměřených (primárně nebo mimo jiné) na dodržování povinností na úseku ochrany zdraví při 

práci a zajištění pracovnělékařských služeb. 

 

Od 1. 1. 2018 do 31. 7. 2018 bylo KHS v Olomouckém kraji provedeno celkem 783 kontrol u 

zaměstnavatelů zaměřených (primárně nebo mimo jiné) na dodržování povinností na úseku 

ochrany zdraví při práci a zajištění pracovnělékařských služeb. 

 

V roce 2016 bylo KHS v Olomouckém kraji uloženo celkem 54 sankcí v celkové výši 443.000 

Kč (z této částky bylo 54.000 Kč uloženo jakožto úhrada nákladů řízení), a to za porušení 

právních předpisů naplňujících skutkové podstaty přestupků a správních deliktů dle § 92h 

zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“). 

 

V roce 2017 bylo KHS v Olomouckém kraji uloženo celkem 69 sankcí a správních trestů 

(pokut) v celkové výši 472.000 Kč (z této částky bylo 36.000 Kč uloženo jakožto úhrada 

nákladů řízení), a to za porušení právních předpisů naplňujících skutkové podstaty přestupků 

a správních deliktů dle § 92h zákona č. 258/2000 Sb. 

 



Od 1. 1. 2018 do 31. 7. 2018 bylo KHS v Olomouckém kraji uloženo celkem 50 správních 

trestů (pokut) v celkové výši 546.000 Kč (z této částky bylo 1.000 Kč uloženo jakožto úhrada 

nákladů řízení) za porušení právních předpisů naplňujících skutkové podstaty přestupku dle  

§ 92h zákona č. 258/2000 Sb.“ 

 

 

Mgr. Zuzana Švarcová 

          ředitelka odboru správního  

 
 


