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S-KHSUL 15071/2018 
 
Žádost o poskytnutí informace – počty sankcí zákaz kouření  
 
Dne 28. 3. 2018 obdržela Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad 
Labem  žádost ze dne 28. 3.. 2018 o poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovanou pod č.j. 
KHSUL 15071/2018, kterou žadatel požadoval informaci, kolik kontrol povinný subjekt od 
27. května 2017, kdy vstoupil v platnost zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před 
škodlivými účinky návykových látek, vykonal a v jakých zařízeních, kolik udělil pokut za 
kouření v zakázaných prostorách a v jaké výši a jaká pochybení ohledně nových zákonných 
podmínek upravujících kouření ve veřejných prostorách zaznamenal, např. ohledně označení 
nebo oddělení prostor apod. 
Na základě jeho  žádosti o poskytnutí informace dle zákona povinný subjekt žadateli přípisem 
ze dne 29. 3. 2018 č.j. KHSUL 15255/2018 požadovanou informaci poskytl, když mu sdělil, 
že  v Ústeckém kraji bylo provedeno ve sledovaném období 1 078 kontrol ve stravovacích  
zařízeních. V rámci výše uvedených kontrol bylo uděleno 33 sankcí v celkové výši 121 000,- 
Kč. Sankce byly ukládány za porušování zákazu kouření, za nedostatečné označování zákazu 
kouření a zákazu prodeje tabákových výrobků  a zákazu prodeje alkoholických nápojů 
osobám mladším 18 let.  
Dne 3. 4. 2018 byl žadateli přípis zaslán ne jeho e-mailovou adresu.   

 
  

Ústí nad Labem, 5. 4. 2018 
zapsala: JUDr. Irena Wolfová, ředitelka správního odboru  
 


