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S-KHSUL 42225/2017 
 

 
 
 
Žádost o poskytnutí informace – kosmetické přípravky  
 
Dne 7. 9.2017 obdržela Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad 
Labem žádost ze dne 7. 9. 2017 o poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovanou pod č. j. 
KHSUL 42225/2017, kterou žadatel požadoval poskytnutí informace - přehled a zaslání 
rozhodnutí v anonymizované podobě, bude-li anonymizace nutná, v oblasti kontroly tvrzení 
na obale, ale i mimo něj (např. katalogy, letáky) u kosmetických přípravků, tj. rozhodnutí, 
která nabyla právní moci 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 v roce 2017, 2016 a 2015.  

 
Povinný subjekt v souladu s ustanovením § 14 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb., přípisem ze 
dne 8. 9. 2017 č. j. KHSUL 42240/2017 si prodloužila lhůtu pro poskytnutí informace podle 
odstavce 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o deset dní, a to z důvodu konzultace mezi 
dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti 
a z důvodu čerpání řádné dovolené odpovědných zaměstnanců. Přípisem ze dne 27. 9. 2017 
č.j. KHSUL 45484/2017 žadateli zaslal přehled kontrol tvrzení na obale i mimo něj v Krajské 
hygienické stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem (tabulka).  
 
 
Ústí nad Labem, 4. 10. 2017 
zapsala: JUDr. Irena Wolfová, ředitelka správního odboru  


