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S-KHSUL 18055/2018 
 
Žádost o poskytnutí informace – počty sankcí povinné očkování za rok 2017 
 
Dne 17. 4. 2018 obdržela Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad 
Labem žádost ze dne 17. 4. 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 18055/2018, kterou žadatel požadoval informaci, zda a případně kolikrát v roce 2017 
postupovala hygienická stanice podle ust. § 46 odst. 3 zákona 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví, tedy vydala rozhodnutí, ve kterém stanovila povinnost podrobit se 
povinnému očkování a určila poskytovatele zdravotních služeb, dále pak poskytnutí 
anonymizované kopie posledního rozhodnutí vydaného na základě ust. § 46 odst. 3 zákona 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zda a případně kolikrát uložila hygienická stanice v 
roce 2017 pokutu podle ust. § 92k odst. 6 písm. a, b zákona 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a v kolika případech došlo k odvolání proti takovému rozhodnutí a zda a 
případně jaká další opatření (vč. rozhodnutí) uplatnila v roce 2017 hygienická stanice vůči 
rodičům, kteří nepodrobili své děti pravidelné očkovací povinnosti.  
Na základě jeho žádosti o poskytnutí informace dle zákona povinný subjekt žadateli přípisem 
ze dne 25. 4. 2018 č. j. KHSUL 19435/2018 požadovanou informaci poskytl, když mu sdělil, 
že krajská hygienická stanice v roce 2017 nevydala rozhodnutí, ve kterém by stanovila 
povinnost podrobit se povinnému očkování a určila poskytovatele zdravotních služeb, že 
vzhledem k této skutečnosti mu nemůže poskytnout poslední anonymizované rozhodnutí, že 
v roce 2017 neuložila pokutu podle ust. § 92k odst. 6 písm. a, b) zákona 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a že neuplatnila žádná jiná opatření v roce 2017 vůči rodičům, kteří 
nepodrobili své děti pravidelné očkovací povinnosti, neboť jí takový případ nebyl nahlášen  
Dne 26. 4. 2018 byl žadateli přípis zaslán do jeho datové schránky.   

 
  

Ústí nad Labem, 2. 5. 2018 
zapsala: JUDr. Irena Wolfová, ředitelka správního odboru  
 


