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V Olomouci dne  30.9.2020 

 

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

Dne 17.9.2020 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 

následujících informací:  

 
 

- „přehled rozhodnutí v oblasti kontroly tvrzení na obale, ale i mimo něj (např. katalogy, 

letáky) u kosmetických přípravků, tj. rozhodnutí o uložených pokutách dle zákona č. 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, která se týkala tvrzení o kosmetických 

přípravcích (dle nařízení EU č. 1223/2009 a nařízení EU č. 655/2013), přičemž jestliže to 

bude možné, prosím o uvedení i informace o druhu porušení a uložené sankci. To vše 

týkající se pouze rozhodnutí, která nabyla právní moci v roce 2020, 2019 a 2018. Prosím 

též o zaslání uvedených rozhodnutí v anonymizované podobě, bude-li anonymizace 

nutná.“ 

 

 

Dne 30.9.2020 zaslal povinný subjekt požadované informace, a to: 

 

Citace: 

 

„V období od 1. 1. 2018 do 17. 9. 2020 (tj. do dne podání Vaší žádosti) byla KHS za 

přestupek na úseku bezpečnosti výrobků podle § 92a odst. 4 písm. a) bod 10. zákona č. 

258/2000 Sb., týkající se tvrzení o kosmetickém přípravku, uložena jedna pokuta, a to ve výši 

10 000 Kč. Jednalo se o porušení čl. 20 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích, ve znění pozdějších předpisů a porušení společných 

kritérií uvedených v příloze bod 3 odst. 1 nařízení Komise (EU) č. 655/2013, kterým se 

stanoví společná kritéria pro odůvodnění tvrzení používaných v souvislosti s kosmetickými 

přípravky.  

 

KHS Vám v příloze tohoto přípisu posílá příkazový blok č. D0087046, vystavený dne 

9.1.2019, v anonymizované podobě. Obsah poskytnuté informace 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 čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 

volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů).“ 

Konec citace. 

 

 

 

Mgr. Zuzana Švarcová 

          ředitelka odboru správního  


