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V Olomouci dne 30.12.2020 

 

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

Dne 8.12.2020 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 

následující informace:  

„1. Kolik oznámení přestupku pro podezření ze spáchání přestupku podle § 92 odst. 1 písm. b) 

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

znění pozdějších předpisů, obdržel povinný subjekt v období od 1. března do 30. listopadu 2020. 

2. V kolika případech z počtu přijatých oznámení není dosud zahájeno řízení. 

3. V kolika případech z došlých oznámení podle bodu 1 bylo rozhodnuto příkazem. 

4. Kolik věcí podle bodu 1 je k datu doručení této žádosti pravomocně skončeno uložením 

správního trestu. 

5. Jaká je celková výše pokut za přestupky podle § 92n odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., 

které byly pravomocně uloženy v období od 1. března do 30. listopadu 2020.“  

 

 

Dne 21.12.2020 zaslal povinný subjekt žadateli požadovanou informaci v plném rozsahu, a to 

(citace): 

K bodu 1 Vaší žádosti KHS sděluje: 

V období od 1. března do 30. listopadu 2020 KHS obdržela 628 oznámení o přestupku podle § 

92n odst. 1 písm. b) 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.“).  

 

K bodu 2 Vaší žádosti KHS sděluje: 

Ke dni 21. 12. 2020 není z počtu obdržených oznámení o přestupku dle bodu 1 Vaší žádosti 

zahájeno řízení o přestupku v 553 případech.  

 

K bodu 3 Vaší žádosti KHS sděluje: 

KHS ke dni 18. 12. 2020 rozhodla příkazem v 70 případech z počtu obdržených oznámení o 

přestupku dle bodu 1 Vaší žádosti.  

 

K bodu 4 Vaší žádosti KHS sděluje:  

K datu doručení Vaší žádosti, tj.  ke dni 8. 12. 2020, bylo pravomocně ukončeno řízení v 51 

případech z počtu uvedeného v bodu 1 Vaší žádosti, v nichž byl KHS uložen správní trest za 

přestupky dle § 92n odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb.  

 

K bodu 5 Vaší žádosti KHS sděluje:  

V období ode dne 1. 3. 2020 do dne 30. 11. 2020 byl KHS pravomocně uložen za přestupky 

dle § 92n odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb. správní trest pokuty v celkové výši 23 600 

Kč. 

Konec citace. 

 

Mgr. Zuzana Švarcová 

          ředitelka odboru správního  


