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S-KHSUL 22067/2018 
 
Žádost o poskytnutí informace – pokuty dle zákona č. 634/1992 Sb. 
 
Dne 14. 5. 2018 obdržela Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 
žádost ze dne 14. 5. 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 22067/2018, 
kterou žadatel požadoval informaci, jaké nejvyšší jednotlivé sankce, zdali vůbec, uložila Krajská 
hygienická stanice Ústeckého kraje za porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 
v období let 2016 a 2017 a dosavadního průběhu roku 2018 a v případě, že byly uloženy, o zaslání cca 
3 případy dle výšky pokuty za každý rok včetně obchodní firmy pokutovaného a krátkého popisu 
porušení zákona (skutkového stavu) a jaké nejvyšší jednotlivé sankce, zdali vůbec, doposud uložila 
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje za porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně 
spotřebitele a o cca 2 případy včetně obchodní firmy pokutovaného a krátkého popisu porušení zákona 
(skutkového stavu). 
 
Na základě jeho žádosti o poskytnutí informace dle zákona povinný subjekt žadateli přípisem ze dne 
15. 5. 2018 č. j. KHSUL 22671/2018 požadovanou informaci poskytl, když mu sdělil, že krajská 
hygienická stanice v období let 2016 a 2017 a v dosavadního průběhu roku 2018 neuložila za porušení 
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele žádnou sankci.  
Dne 21. 5. 2018 byl žadateli přípis zaslán na jeho e-mailovou adresu.   

 
  

Ústí nad Labem, 25. 5. 2018 
zapsala: JUDr. Irena Wolfová, ředitelka správního odboru  
 


