
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 00  Olomouc,  tel. 585 719 111,  e-mail: epodatelna@khsolc.cz,  ID: 7zyai4b 

 

 

V Olomouci dne 17.5.2019 

 

 

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

 

Dne 29.4.2019 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 

informací:  

 

1. „poskytnutí veškerých informací a kopií souvisejících dokumentů, které poukazují na 

výsledek šetření ve věci všech kontrol provedených v zařízeních, ve kterých se 

vyskytuje spolek Libertás S´n´T Club z.s….“ 

2. „poskytnutí informace zda byly podniky s účastí spolku Libertás S´n´T Club z.s. 

kontrolovány, které to byly a jak kontroly byly uzavřeny. Zejména mě detailně zajímá, 

jak v tomto pohlížíte na dodržování:  

2a): zákona  65/2017 Sb., zejména pak §8 a §9 

2b): zákona  258/2000 Sb., zejména pak § 24 odst. 1/b, § 23 odst. 1 

2c): vyhlášky 137/2004 Sb., zejména pak § 49 odst. 1/g 

2d): nařízení Evropského parlamentu a rady ES 178/2002 Sb., zejména pak článek 3 

odst. 2“ 

3. „poskytnutí informace jak pohlížíte na to, že místa působení spolku s cateringem 

(provozováním hostinské činnosti v místě partnerskou firmou/podnikatelem) jsou 

kolaudována jako restaurace a ne jako zájmové klubovny“ 

 

 

Dne 14.5. 2019 zaslal povinný subjekt žadateli požadovanou informaci v plném rozsahu, a to 

(citace): 

 

K bodu č. 1 Vaší žádosti KHS uvádí:   

Kopie požadovaných dokumentů Vám KHS zasílá v příloze tohoto přípisu. Obsah 

poskytnutých informací byl anonymizován, tzn., že byly znečitelněny osobní údaje fyzických 

osob.  

Informace, které KHS v zaslaném dokumentu anonymizovala, nejsou poskytnuty z důvodu 

ochrany osobních údajů v souladu s § 8a zákona č. 106/1999 Sb. ve spojení s § 5 odst. 2 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, o čemž KHS vydala samostatné rozhodnutí o částečném odmítnutí 

žádosti o poskytnutí informace č. j.: KHSOC/15147/2019/OC/HV ze dne 13.5. 2019.  

 

K bodu č. 2 Vaší žádosti KHS uvádí: 

KHS jakožto orgán ochrany veřejného zdraví vykonává v souladu s § 30 odst. 3 zákona č. 

65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon č. 65/2017 Sb.“) kontrolu dodržování povinností stanovených v § 3 

odst. 1, § 3 odst. 2 písm. a) až c), § 3 odst. 3, § 5, pokud jde o stánky s občerstvením, 

provozovny stravovacích služeb a ubytovací zařízení, § 8 odst. 1 písm. e) až g) a k), § 8 odst. 

2 v prostorech, kde kontroluje zákaz kouření, § 9, § 10 písm. a) až c), § 11 odst. 1, § 11 odst. 



2 písm. a) až c), e) a g), § 11 odst. 3 a 4, § 13, pokud jde o stánky s občerstvením, provozovny 

stravovacích služeb a ubytovací zařízení, a § 16. S účastí spolku S'n'T Club, z. s., se sídlem 

Palackého 715/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 06155154 se KHS setkala v těchto 

případech: 

1. 

Dne 24.10.2017 KHS zahájila státní zdravotní dozor (dále jen „SZD“) na místě kontroly: Bar 

Rubín, Plumlovská 928/11, 796 01 Prostějov (protokol o kontrole, č.j.  

KHSOC/28943/2017/OC/HV, vyhotoven dne 20.11.2017). Během SZD bylo zjištěno, že 

kontrolovaná osoba, jakožto provozovatel provozovny stravovacích služeb, nesplnila 

povinnost – prostor u vstupu označit zjevně viditelnou grafickou značkou "Kouření 

zakázáno", čímž porušila § 9 odst. 2 zákona č. 65/2017 Sb.,  

SZD byl ukončen  dne 18. 12. 2017. V této věci byl ze strany KHS vydán příkaz o přestupku 

(č.j. KHSOC/35500/2017/OC/HV), ze dne 20.2.1018), kterým byla obviněnému uložena 

pokuta ve výši 5 000 Kč. 

2. 

Dne 22.10.2018 KHS zahájila SZD na místě kontroly: Restaurace U Musea, tř. 1. máje 827/8, 

Olomouc (protokol o kontrole č.j.  KHSOC/28999/2018/OC/HV, vyhotoven dne 26.10.2018). 

Během SZD bylo mimo jiné zjištěno, že kontrolovaná osoba, jakožto provozovatel 

provozovny stravovacích služeb, nesplnila povinnost – prostor u vstupu označit zjevně 

viditelnou grafickou značkou "Kouření zakázáno", čímž porušila § 9 odst. 2 zákona č. 

65/2017 Sb., a to tím, že  vstup do provozovny stravovacích služeb.  

Po skončení SZD dne 26. 10. 2018 kontrolovaná osoba na místě uznala kontrolou zjištěné 

nedostatky, V této věci byl ze strany KHS vydán příkazový blok č. j. 

KHSOC/29757/2018/OC/HV, v němž KHS kontrolované osobě uložila příkazem na místě 

okutu ve výši 500 Kč.  

3. 

Dne 24. 11. 2018 KHS zahájila SZD na místě kontroly: APSARA – RETRO MUSIC CLUB, 

Gen. Svobody 2866/1a, 787 01 Šumperk (protokol o kontrole č.j. 

KHSOC/32763/2018/SU/HV, vyhotoven dne 10. 1. 2019). Během SZD bylo zjištěno, že 

kontrolovaná osoba, jakožto provozovatel provozovny stravovacích služeb, nesplnila 

povinnost – prostor u vstupu označit zjevně viditelnou grafickou značkou "Kouření 

zakázáno", čímž porušila § 9 odst. 2 zákona č. 65/2017 Sb., a to tím, že vstup do provozovny 

stravovacích služeb neoznačila zjevně viditelnou grafickou značkou „Kouření zakázáno“. 

Kontrolovaná osoba, jakožto provozovatel provozovny stravovacích služeb, dále nesplnila 

povinnost, zjistí-li porušení zákazu v prostoru, kde je kouření podle § 8 zákona č. 65/2017 Sb. 

zakázáno, osobu, která nedodržuje zákaz kouření, vyzvat, aby v tomto jednání nepokračovala 

nebo aby prostor opustila, čímž porušila § 9 odst. 1 zákona č. 65/2017 Sb. SZD byl ukončen  

dne 2. 3. 2019. V této věci bylo ze strany KHS zahájeno řízení o přestupku, které doposud 

nebylo ukončeno. 

4. 

Dne 7. 3. 2019 KHS zahájila SZD na místě kontroly: Apolonia Coffee & Sport bar, Tovární 

1197/42a, 779 00 Olomouc - Hodolany (protokol o kontrole č.j. 

KHSOC/04157/2019/OC/HV, vyhotoven dne 26. 3. 2019). Během SZD bylo zjištěno, že 

kontrolovaná osoba, jakožto provozovatel provozovny stravovacích služeb, nesplnila 

povinnost – prostor u vstupu označit zjevně viditelnou grafickou značkou "Kouření 

zakázáno", čímž porušila § 9 odst. 2 zákona č. 65/2017 Sb., a to tím, že vstup do provozovny 

stravovacích služeb neoznačila zjevně viditelnou grafickou značkou „Kouření zakázáno“. 

Kontrolovaná osoba, jakožto provozovatel provozovny stravovacích služeb, dále nesplnila 

povinnost, zjistí-li porušení zákazu v prostoru, kde je kouření podle § 8 zákona č. 65/2017 Sb. 

zakázáno, osobu, která nedodržuje zákaz kouření, vyzvat, aby v tomto jednání nepokračovala 

nebo aby prostor opustila, čímž porušila § 9 odst. 1 zákona č. 65/2017 Sb. SZD byl ukončen  

dne 26. 4. 2019. Věc bude řešena v řízení o přestupku. 

5. 



Dne 8. 2. 2019 KHS zahájila SZD na místě kontroly: Bar – herna Phoenix, Denisova 295/27, 

779 00 Olomouc (protokol o kontrole č.j. KHSOC/03596/2019/OC/HV, vyhotoven dne 27. 3. 

2019). Během SZD bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba, jakožto provozovatel provozovny 

stravovacích služeb, nesplnila povinnost – prostor u vstupu označit zjevně viditelnou 

grafickou značkou "Kouření zakázáno", čímž porušila § 9 odst. 2 zákona č. 65/2017 Sb., a to 

tím, že vstup do provozovny stravovacích služeb neoznačila zjevně viditelnou grafickou 

značkou „Kouření zakázáno“. Kontrolovaná osoba, jakožto provozovatel provozovny 

stravovacích služeb, dále nesplnila povinnost, zjistí-li porušení zákazu v prostoru, kde je 

kouření podle § 8 zákona č. 65/2017 Sb. zakázáno, osobu, která nedodržuje zákaz kouření, 

vyzvat, aby v tomto jednání nepokračovala, nebo aby prostor opustila, čímž porušila § 9 odst. 

1 zákona č. 65/2017 Sb. SZD byl ukončen 15. 4. 2019. Věc bude řešena v řízení o přestupku. 

6. 

Dne 8. 2. 2019 KHS zahájila SZD na místě kontroly: Bar herna TRIGA 777, Sídliště Svobody 

3576/77, 796 01 Prostějov (protokol o kontrole č.j. KHSOC/03476/2019/PV/HV, vyhotoven 

dne 24. 4. 2019). Během SZD bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba, jakožto provozovatel 

provozovny stravovacích služeb, nesplnila povinnost – prostor u vstupu označit zjevně 

viditelnou grafickou značkou "Kouření zakázáno", čímž porušila § 9 odst. 2 zákona č. 

65/2017 Sb., a to tím, že vstup do provozovny stravovacích služeb neoznačila zjevně 

viditelnou grafickou značkou „Kouření zakázáno“. Kontrolovaná osoba, jakožto provozovatel 

provozovny stravovacích služeb, dále nesplnila povinnost, zjistí-li porušení zákazu v prostoru, 

kde je kouření podle § 8 zákona č. 65/2017 Sb. zakázáno, osobu, která nedodržuje zákaz 

kouření, vyzvat, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila, čímž porušila 

§ 9 odst. 1 zákona č. 65/2017 Sb. SZD však doposud nebyl ukončen. 

 

K bodu č. 3 Vaší žádosti KHS uvádí: 

KHS, jakožto orgán ochrany veřejného zdraví, je věcně příslušná kontrolovat provozovny 

stravovacích služeb z hlediska ochrany veřejného zdraví. Pokud je při SZD zjištěno 

podezření, že stavba je provozována v rozporu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, KHS podá podnět 

na příslušný stavební úřad k prošetření této skutečnosti. 

 (konec citace) 

 

 

 

V rámci informace byly dále poskytnuty kopie požadovaných souvisejících dokumentů, a to 

v tomto rozsahu: 

Kopie protokolu o kontrole, č.j. KHSOC/28943/2017/OC/HV ze dne 20. 11. 2017 

Kopie příkazu o přestupku, č.j. KHSOC/35500/2017/OC/HV ze dne 20. 2. 2018 

Kopie protokolu o kontrole, č.j. KHSOC/28999/2018/OC/HV ze dne 26. 10. 2018 

Kopie příkazového bloku č. j. KHSOC/29757/2018/OC/HV ze dne 26. 10. 2018 

Kopie protokolu o kontrole, č.j. KHSOC/32763/2018/SU/HV ze dne 10. 1. 2019 

Kopie protokolu o kontrole, č.j. KHSOC/04157/2019/OC/HV ze dne 26. 3. 2019 

Kopie protokolu o kontrole, č.j. KHSOC/03596/2019/SU/HV ze dne 10. 1. 2019 

Kopie protokolu o kontrole, č.j. KHSOC/03476/2019/SU/HV ze dne 10. 1. 2019 

 

 

 

Mgr. Zuzana Švarcová 

          ředitelka odboru správního  

 
 


