
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  15.3.2021 

 

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

Dne 16.2.2021 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, kdy konkrétně žadatel 

požaduje následující informace: 

 

„1. Kolik oznámení přestupku pro podezření ze spáchání 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, obdržel povinný subjekt v roce 2020? 

2. Kolik těchto oznámení bylo před zahájením řízení odloženo? 

3. Kolik jiných podnětů na zahájení řízení, např. od aktivních občanů, týkajících se přestupků 

podle bodu 1 obdržel povinný subjekt v roce 2020? 

4. Kolik z došlých věcí, které nebyly odloženy, bylo následně postoupeno nebo předáno jiným 

správním orgánům, případně orgánům činným v trestním řízení? 

5. Kolik přestupků podle bodu 1 bylo ještě před zahájením řízení vyřízeno příkazem na místě a 

jaká je celková výše pokut uložených tímto způsobem? 

6. V kolika případech bylo řízení o přestupku zahájeno příkazem? 

7. Kolik věcí podle bodu 1 bylo v roce 2020 pravomocně rozhodnuto příkazem a jaká je 

celková výše pokut uložených tímto způsobem? 

8. V kolika případech podle bodu 1 bylo do konce roku 2020 zastaveno již zahájené řízení o 

přestupku? 

9. Kolik věcí bylo ke dni 31.12.2020 pravomocně vyřízeno rozhodnutím o přestupku? 

10. Jaká je celková výše pokut pravomocně uložených za přestupky podle bodu 1 do konce 

roku 2020 rozhodnutími o přestupku? 

11. Kolik činí součet všech pokut uložených za přestupky podle bodu 1 za celý rok 2020 a jaká 

částka z tohoto součtu byla přestupci do dne 31.12.2020 skutečně uhrazena? 

12. Kolik činila nejvyšší pokuta uložená za jeden přestupek (skutek) podle bodu 1? 

13. Kolik činila nejvyšší pokuta uložená ve společném řízení za přestupky podle bodu 1 a za 

kolik přestupků (skutků) to bylo? 

14. Kolik zaměstnanců je určeno k vyřizování přestupků podle § 92n odst. 1 písm. b) zákona o 

ochraně veřejného zdraví?“  

 

Dne 3.3.2021 zaslal povinný subjekt požadované informace, a to: 

 

Citace: 

 

K bodu 1 Vaší žádosti KHS sděluje: 

V roce 2020 KHS obdržela 669 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: 

V roce 2020 bylo před zahájením řízení odloženo 4 oznámení o přestupku podle § 92n odst. 1 

písm. b) zákona č. 258/2000 Sb. 

 



K bodu 3 Vaší žádosti KHS sděluje: 

KHS neeviduje počet jiných podnětů na zahájení řízení, např. od aktivních občanů, týkajících 

se přestupků podle § 92n odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., které by obdržela za rok 

2020. 

K bodu 4 Vaší žádosti KHS sděluje: 

KHS v roce 2020 předala 6 věcí týkajících se oznámení o přestupku podle § 92n odst. 1 písm. 

b) zákona č. 258/2000 Sb. jiným správním orgánům. 

K bodu 5 Vaší žádosti KHS sděluje: 

Žádný z přestupků podle § 92n odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb. nebyl v roce 2020 

KHS vyřízen příkazem na místě. 

K bodu 6 Vaší žádosti KHS sděluje: 

KHS zahájila v roce 2020 v 68 případech řízení o přestupku dle § 92n odst. 1 písm. b) zákona 

č. 258/2000 Sb. příkazem.  

K bodu 7 Vaší žádosti KHS sděluje:  

V roce 2020 bylo pravomocně ukončeno řízení o přestupku dle § 92n odst. 1 písm. b) zákona 

č. 258/2000 Sb. v 57 případech, v nichž byl KHS uložen správní trest pokuty v celkové výši 

26 200 Kč. 

K bodu 8 Vaší žádosti KHS sděluje:  

V roce 2020 nebylo KHS zastaveno žádné řízení o přestupku dle § 92n odst. 1 písm. b) 

zákona č. 258/2000 Sb. 

K bodu 9 a 10 Vaší žádosti KHS sděluje:  

V roce 2020 nebylo pravomocně skončeno žádné řízení o přestupku dle § 92n odst. 1 písm. b) 

zákona č. 258/2000 Sb. rozhodnutím (vyjma rozhodnutí ve věci příkazem). Z tohoto důvodu 

nebyl KHS v roce 2020 rozhodnutím pro předmětný přestupek uložen správní trest pokuty. 

K bodu 11 Vaší žádosti KHS sděluje:  

Součet všech pokut pravomocně uložených KHS v roce 2020  za přestupky dle § 92n odst. 1 

písm. b) zákona č. 258/2000 Sb. činí celkem 26 200 Kč. Přestupci byla v roce 2020 na 

základě pravomocně ukončených řízení o přestupku dle § 92n odst. 1 písm. b) zákona č. 

258/2000 Sb. uhrazena celková částka 6 400 Kč jakožto správní trest pokuty. 

K bodu 12 Vaší žádosti KHS sděluje:  

Nejvyšší pokuta pravomocně uložená KHS za jeden přestupek dle § 92n odst. 1 písm. b) 

zákona č. 258/2000 Sb. činila v roce 2020 částku 800 Kč. 

K bodu 13 Vaší žádosti KHS sděluje:  

Nejvyšší pokuta pravomocně uložená KHS ve společném řízení za přestupky dle § 92n odst. 1 

písm. b) zákona č. 258/2000 Sb. činila v roce 2020 částku 1 000 Kč, a to za dva uvedené 

přestupky. 

K bodu 14 Vaší žádosti KHS sděluje: 

KHS sděluje, že vyřizováním přestupků podle § 92n odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb. 

se zabývají 3 zaměstnanci.  KHS považuje za nutné upozornit, že řešení předmětných 

přestupků není výlučnou činností uvedených státních zaměstnanců. Zvýšený nárůst této 

agendy tedy zaměstnanci vykonávají nad rámec svých běžných služebních činností. 

 

Konec citace. 

 

 

 

                      Mgr. Zuzana Švarcová 

                                ředitelka odboru správního  
 

 

 

 
 


