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V Liberci dne 4. 3. 2020
č.j.: KHSLB 03343/2020
Sp. značka: S-KHSLB 03343/2020
Vyřizuje: MUDr. Kučerová
č.j. odesílatele:
Počet listů/příloh: 1/0

Poskytnutí informací

na základě Vaší žádosti ze dne 14. 2. 2020 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám zasílám požadované
informace.

l) ,poskytnutí informace o tom, kolik býlo v rámci vaší působnosti pokutováno či do
správních řízení postoupeno SPOLKU (myšlena právní forma ,,Spolek", ,,Zapsaný
spolek", apod. či jejich pobočné spolky a klubovny, tedy ne jírmy, ale subjekty podle §
214 a násl. zákona 89/2012), které byly hygienickými stanicemi kontrolovány a které byly
yyhodnoceny jako účelové spolkové klubovny sloužící k zakrytí skutečné Činnosti
restauračního provozu a to za porušování zákona č. 65/2017 Sb., tedy z důvodu kouření
v těchto prostorách a stejně tak i hostinslých jírem či živnostníků, kteří takoyý zákaz
podle vás obešly za použití zmíněných spolků"
- O spolků

2) ,, poskytnutí informace k bodu l o jakou průměrnou či celkovou pokutu šlo"
- O,- Kč

3) ,,poskytnutí informace k bodu l zda mezi kontrolovanými SPOLKY (nechci zahrnovat
běžné jírmy, ale íýhradně, kde se jakkoli účastnily subjekiý s právníformou ,,Spolek" či
,,Zapsaný spolek", tedy sub/'ekty podle §214 a násl zákona 89/2012 Sb.) byla učiněna
iýjimka z pokujy či z postoupení do správního řízení. Pokud ano, tak z jakého důvodu a
jakých konkrétně spolků či provozovatelů se taková uskutečnila. výjimkou myslím
informaci o takoíých, u kterých kontrola neshledala, že by kouřením v prostorách
SPOLKU byl porušen zákon 65/2017 Sb. nebo i výčet takových, u kíevých bylo
zjakéhokoliv důvodu od postihu upuštěno a v tom případě i sdělení takového důvodu. To
stejné tak i hostinskýchjírem či živnostníků, kteří takoiý zákaz podle vás obešly za použití
zmíněných Spolků"

- Žádná taková výjimka učiněna nebyla.

S pozdravem

MUDr. Ivana Kučerová
ředitelka odboru hygieny výživy
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