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Věc: žádost 0 poskytnutí informací na základě zákona 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k

informacím

Vážen í,

na základě mé komunikace S Ministerstvem zdravotnictví 71-; dne 23.1 .2020 vedené pod Č.j.:

které vás uvádljako povlnné subjekty pro vyřízení žádostl, k jejichž

působnosti se daná problematika vztahuje, a lež by poptávanými informacemi měly disponovat.

vás žádám touto ceste utedy jednotlivé krajské hygienické stanice, poskytnutí uvedených

informaci'

1.

posky'tn utí inivjmaee. tOmi kolík bylo V rámci vaší působnosti pokutovano či do správních řízení

postoupeno SPOLKU (myšlena právní forma „Spolek“, „Zapsaný spolek“, apod. či jeiich pobočné

spolky ei klubovny, tedy ne firmy, ale subiekty podle §214 a násl zákona 89/2012 sn.), které byly

hygienickými stanicemi kontrolovány ei které byly vyhodnoceny jako účelové spolkové klubovny

sloužící k zakrytí skutečné činnosti restau račního provozu ei to za porušování zákona 65/2017 Sb,

tedy Z důvodu kouření v těchto prostorách a stejně tak hostí nských firem či živnostníků. kteří

takový zákaz podle vás obešly Za použití zmíněných spolků

2.

poskytnutí informace k bodu 1 u jakou průměrnou či celkovou pokutu šlo

3.

poskytnutí informace k bodu 1 Zda mezi kontrolovanými SPOLKY (nechci zahrnovat běžné ñrmy,

ale výhradně, kde se jakkoli účastniiy subjekty S právní formou „Spolek“ Či „Zapsaný spolek“, tedy

subjekty podle §21 4 íäi násl zákona 89/201 2 Sb.) byla učíněna výjimka u pokuty Či Z postoupení do

správního řízení. Pokud ano, tak Z jakého důvodu a jakých kon krétně spolků Či provozovatelů se

taková uskutečnila. Výjimkou myslím informaci O takových. kterých kontrola neshledala, Že by

kouřením v prostorách SPOLKU byl porušen zákon 65/201 7 Sb. nebo výčet takových. LI kterých

bylo z jakéhokoli důvodu od postihu upuštěno hi v tom pñpadě sdělení takového důvodu. To

stejné tak hostinských firem Či Živnostníkůl kteří takový zákaz podle vás obešly za použití

zmíněných Spolků.

Sepsáno 14.2.2020, podepsáno a odesláno datovou schránkou

Žádám, aby mé osobní údaje nebyly nikomu poskytovány, mimo pracovníkům vašeho úřadu ei

nebyly nijak a] nikde zveřejněny a to Žádnou formou, Ze které by se byt' vzdáleně dalo dovodit, kdo

žádost podal. Při vašich případ ných dotazech na jiné úřady Či osoby trvam na tom, aby ani jím

nebyly poskytn uty žádné mé údaje a to ani jméno, ani iniciály.

Pokud by některé mé dotazy musely být nezodpovězeny, žádám vždy o vysvětlení důvodu a]

žádám, aby ostatní nezamítnuté dotazy byly tak zodpovězeny samostatně, Není tedy třeba na

žádost hledět jako na nedělitelný celek. Zajímá mě tedy od pověd' na všei CO v rámci zákona

umožníte, Co umožněno nebude, pod robím důkladné právní analýze |=l zvolím další postup. Budu

rád Za ucelené informace napoprvé.

Pokud
budete mít nějaký dotaz k mé žádosti, rád vám skrze datovou schránku odpovím |=l

ujasnrm.

SDěkuji, pozd ravem

dat. nar.:

(doručovat vše pouze do datové schránky!)
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Žádost informace IE; základě zákona č. 106/1999 Sb. [i: svobodném přístupu E informacím “i

znění pozdě'ších předpisů

Vážený pane,

V návaznosti na Vaši Žádost 74? dne 14. 2. 2020, ve věci žádosti O informace dle zákona Č. 106/1999 Sb.,

D svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), ve které

konkrétně žádáte poskytnutí:

1) informace O tom, kolik bylo V rámci vaši působnosti pokutován o Či do správních říze ní

postoupeno SPOLKU (myšlena právní forma „Spolek“, „Zapsaný spolek“, apod. či
jejich pobočně

spolky ei klubovny, tedy ne firmy, ale subjekty podle §214 a násl zákona 89/2012 Sb.), které byly

hygienickými stanicemi kontrolovány a které
byly vyhodnoceny jako účelově spolkové klubovny

sloužící k zakrytí skutečné činnosti restauračního
pľOVUZU a to za porušování zákona 65/2017 Sb,

tedy Z důvodu kouření V techto prostorách ei stejně tak hostinských firem či živnostníků, kteří

takový zákaz podle vás obešly za použití zmíněných spolků

2) informace k bodu 1 jakou průměrnou či celkovou šlopokutu

informace k bodu 1 zda mezi SPOLKY zahrnovat běžně3) kontrolovanými (nechci firmy,

ale výhradně, kde se jakkoli üčastnily subjekty právní formou „Spolek“ či „Zapsaný spolek“, tedy

subjekty podle §214 násl zákona 89/2012 Sb.) byla
učiněna

výjimka a pokuty Či Z postoupení do

správního řízení. Pokud ano, tak z jakého důvodu ?i jakých konkrétně spolků či provozovatelů se

takova' uskutečnila. informaci o U kontrola žeVýjimkou myslim takových, kterých neshledala, by

kouřením V prostorách SPOLKU byl porušen zákon 65/2017 Sb. nebo výčet takových, IJ kterých

bylo Z jakéhokoli důvodu od postihu upuštěno e' V tom případě sdělení takové ho důvodu. TO

stejné tak hostinských firem Či Živnostníkú, kteří takový zákaz podle vás obešly za použití

zmíněných Spolkü,

K výše uvedenému Vám sděluji následující:

ad 1) V souvislosti S porušením zákona č. 65/2017 Sb, HSHMP nepokutovala bi dc správního řízen í

nepostupovala žádný „SPOLEK“.

Provozovatelů stravovacích služeb, kde ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb bylo

zákona č. 6512017 Sb. kde zároveň zñzen čizjištěno porušení je „SPOLEK“ jeho pobočne spolky

klubovny, bylo pokutováno či do správního řízení postoupeno 7.

ad 2) Průměrná pokuta činila 15 OOO KČ
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ad 3) Od postihu, kde ve vnitřním prostoru provozovny
stravovacích služeb

bylo zjištěno porušení

zákona Č. 65/2017 Sb, kde je zároveň zñzen „SPOLEK“, nebylo dosud ze strany HSHMP upuštěno,

V
postupu

HSHMP nejsou činěny Výjimky: ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb je

zakázáno kouřit, e užívání vodníchvýiimkou dýmek.

S pozdravem

Zdeňka ShumováMUDR.

ředitelka odboru hygieny výživy 'el předmětů běžného užívání
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