KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOM OUCI
Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc, tel. 585 719 111, e-mail: epodatelna@khsolc.cz, ID: 7zyai4b

V Olomouci dne 27.2.2020
Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 14.2.2020 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, a to:
„…1) Kolik přestupků neočkování bylo v roce 2019 zjištěno při kontrolách HS- Hygienických
1. „poskytnutí informace o tom, kolik bylo v rámci vaší působnosti pokutováno či do
správních řízení postoupeno SPOLKŮ (myšlena právní forma „Spolek“, „Zapsaný
spolek“, apod. či jejich pobočné spolky a klubovny, tedy ne firmy, ale subjekty podle
§214 a násl zákona 89/2012 Sb.), které byly hygienickými stanicemi kontrolovány a které
byly vyhodnoceny jako účelové spolkové klubovny sloužící k zakrytí skutečné činnosti
restauračního provozu a to za porušování zákona 65/2017 Sb, tedy z důvodu kouření v
těchto prostorách a stejně tak i hostinských firem či živnostníků, kteří takový zákaz podle
vás obešly za použití zmíněných spolků“
2. „poskytnutí informace k bodu 1 o jakou průměrnou či celkovou pokutu šlo“
3. „poskytnutí informace k bodu 1 zda mezi kontrolovanými SPOLKY (nechci zahrnovat
běžné firmy, ale výhradně, kde se jakkoli účastnily subjekty s právní formou „Spolek“ či
„Zapsaný spolek“, tedy subjekty podle §214 a násl zákona 89/2012 Sb.) byla učiněna
výjimka z pokuty či z postoupení do správního řízení. Pokud ano, tak z jakého důvodu a
jakých konkrétně spolků či provozovatelů se taková uskutečnila. Výjimkou myslím i
informaci o takových, u kterých kontrola neshledala, že by kouřením v prostorách
SPOLKU byl porušen zákon 65/2017 Sb. nebo i výčet takových, u kterých bylo z
jakéhokoli důvodu od postihu upuštěno a v tom případě i sdělení takového důvodu. To
stejné tak i hostinských firem či živnostníků, kteří takový zákaz podle vás obešly za
použití zmíněných Spolků“.
Dne 25.2.2020 zaslal povinný subjekt žadateli požadovanou informaci v plném rozsahu, a to
(citace):
K bodu č. 1 Vaší žádosti KHS uvádí:
Od účinnosti zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových
látek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 65/2017 Sb.), tj. od 31. 5. 2017 do dne
24.2.2020 nebyl ze strany KHS „pokutován ani do správního řízení postoupen“ žádný spolek
ve smyslu § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „spolek“). KHS ve výše uvedeném období neprovedla žádný státní
zdravotní dozor (dále jen „SZD“) za účelem kontroly dodržování povinností souvisejících se
zákazem kouření ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb stanovených zákonem
č. 65/2017 Sb., kde by byl kontrolovanou osobou spolek.

V období od 31. 5. 2017 do 24.2.2020 KHS uložila za porušení povinností stanovených
zákonem č. 65/2017 Sb. v souvislosti se zákazem kouření ve vnitřním prostoru provozovny
stravovacích služeb celkem 3 pokuty provozovatelům stravovacích služeb (držitelům
živnostenského oprávnění s předmětem podnikání hostinská činnost), jež mají smluvní vztah
se spolkem (dále jen „provozovatelé stravovacích služeb“). V současné době jsou rovněž se 3
provozovateli stravovacích služeb vedena řízení o přestupku v souvislosti se zákazem
kouření, která dosud nejsou ukončena.
K bodu č. 2 Vaší žádosti KHS uvádí:
V období od 31. 5. 2017 do 24.2.2020 byly KHS provozovatelům stravovacích služeb uloženy
pokuty v celkové výši 75 000 Kč.
K bodu č. 3 Vaší žádosti KHS uvádí:
Jak je již uvedeno výše k bodu č. 1 Vaší žádosti, KHS v období od 31. 5. 2017 do 24.2.2020
neprovedla žádný SZD, kde by byl kontrolovanou osobou spolek. Žádnému spolku tak nebyla
udělena „výjimka z pokuty či z postoupení do správního řízení“, ani nebylo ze strany KHS
konstatováno, že při kontrole nebylo shledáno porušení zákona č. 65/2017 Sb. či rozhodnuto o
upuštění od pokuty. Žádnému z kontrolovaných provozovatelů stravovacích služeb nebyla
KHS udělena „výjimka z pokuty či z postoupení do správního řízení“ ani nebylo vydáno
rozhodnutí o upuštění od pokuty a rovněž nebylo u žádného z kontrolovaných provozovatelů
stravovacích služeb konstatováno, že při kontrole nebylo shledáno porušení zákona č. 65/2017
Sb.
Konec citace.
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