KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
OLOMOUCKÉHO KRAJE S E SÍDLEM V OLOMOUCI
Wolkerova 74/6, 779 11 Olomouc, tel. 585 719 111, e-mail: epodatelna@khsolc.cz, ID: 7zyai4b

V Olomouci dne 4.12.2018
Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 7.11.2018 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
informací:
„Seznam všech rozhodnutí o přestupku vydaných Krajskou hygienickou stanicí v roce 2017
(od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017), na základě kterých byli obvinění uznáni vinnými ze spáchání
přestupku podle § 92k odst. 6 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kterého se obvinění
dopustili tím, že nesplnili povinnost stanovenou v §46 odst. 1 a 4 zákona č. 258/2000 Sb. ve
spojení s § 4 odst. 1 vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění
pozdějších předpisů (tj. tím, že obvinění jako zákonní zástupci nezletilé fyzické osoby
nezajistili, aby se tato nezletilá fyzická osoba podrobila stanovenému pravidelnému očkování
proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem
Haemophilus influenzae b, přenosné dětské obrně a virové hepatitidě B).“ Následně byla tato
žádost rozšířena, a to ve smyslu poskytnutí výše uvedených informací pro období „v roce
2018 (od 1. 1. 2018 do 31. 10. 2018)“
Dne 19.11. 2018 poskytnul povinný subjekt žadateli požadovanou informaci v plném rozsahu,
a to:
Za rok 2017 ani za rok 2018 (tj. od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2018) KHS nevydala žádné
rozhodnutí o přestupku, na základě kterých by byli obvinění uznáni vinnými ze spáchání
přestupku podle § 92k odst. 6 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákona č.
258/2000 Sb.), kterého se obvinění dopustili tím, že nesplnili povinnost stanovenou v § 46
odst. 1 a 4 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 4 odst. 1 vyhlášky č. 537/2006 Sb., o
očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů (tj. tím, že obvinění jako
zákonní zástupci nezletilé fyzické osoby nezajistili, aby se tato nezletilá fyzická osoba
podrobila stanovenému pravidelnému očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli,
invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, přenosné dětské
obrně a virové hepatitidě B).
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