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Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle  

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů  

 

Dne 13. července 2022 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) Vaši žádost o poskytnutí 

informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, evidovanou pod č.j. xxx.  

 

Předmětným podáním jste požádal o následující informace: 

1. Poskytnutí úplného nebo anonymizovaného znění rozhodnutí, kterým bylo 
pravomocně rozhodnuto o odvolání proti rozhodnutí Hygienické stanice hlavního 
města Prahy ve věci spáchání přestupku v případě fyzické osoby xxx. Toho se měl 
dotyčný opakovaně dopustit tím, že opakovaně odmítl na půdě Poslanecké 
sněmovny nosit ochranu úst a nosu. Bylo rozhodnuto o odvolání proti rozhodnutí 
Hygienické stanice hlavního města Prahy? Je toto rozhodnutí pravomocné? Byla 
dotyčnému udělena nějaká pokuta/sankce? V jaké výši? Z jakého přestupku byl 
muž uznán vinným? Byla případně již udělená pokuta uhrazena? Do jakého data 
musí být případně uhrazena? 

2. Poskytnutí úplného nebo anonymizovaného znění rozhodnutí, kterým bylo 
pravomocně rozhodnuto o odvolání proti rozhodnutí Hygienické stanice hlavního 
města Prahy ve věci spáchání přestupku v případě fyzické xxx. Toho se měl 
dotyčný opakovaně dopustit tím, že opakovaně odmítl na půdě Poslanecké 
sněmovny nosit ochranu úst a nosu. Bylo rozhodnuto o odvolání proti rozhodnutí 
Hygienické stanice hlavního města Prahy? Je toto rozhodnutí pravomocné? Byla 
dotyčnému udělena nějaká pokuta/sankce? V jaké výši? Z jakého přestupku byl 
muž uznán vinným? Byla případně již udělená pokuta uhrazena? Do jakého data 
musí být případně uhrazena? 

3. Poskytnutí úplného nebo anonymizovaného znění rozhodnutí, kterým bylo 
pravomocně rozhodnuto o odvolání proti rozhodnutí Hygienické stanice hlavního 
města Prahy ve věci spáchání přestupku v případě fyzické osoby xxx. Toho se měl 
dotyčný dopustit tím, že dne 12.1. 2021 strávil navzdory vládním opatřením proti 
šíření nemoci COVID-19 více než hodinu  
v uzavřené restauraci v Praze a neměl roušku. Za to dostal podle svých slov 
v rozhovoru xxx pokutu 10 tisíc korun od Hygienická stanice hlavního města Prahy. 
Dle předchozího vyjádření hygienické stanice byla pokuta udělena nepravomocně 
a řízení stále probíhá. Bylo rozhodnuto o odvolání proti rozhodnutí Hygienické 
stanice hlavního města Prahy? Je toto rozhodnutí pravomocné? Byla dotyčnému 
udělena nějaká pokuta/sankce? V jaké výši? Z jakého přestupku byl muž uznán 
vinným? Byla případně již udělená pokuta uhrazena? Do jakého data musí být 
případně uhrazena? 
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K Vaší žádosti uvádím: 

Ve výše uvedených věcech doposud nebylo rozhodnuto, a proto žádná pravomocná 

rozhodnutí nejsou k dispozici. 

 

 

S pozdravem  

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Daniela Kobilková  

ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 


