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Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary 

16.07.2018  I 24.07.2018 

 

Žádost o poskytnutí informací týkající se přestupků 
 

Dne 16.07.2018 jsme prostřednictvím elektronické pošty obdrželi Vaši žádost dle zákona  

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

žádáte o následující informace:  

,,Sdělení počtu případů, v nichž výše uvedený úřad z důvodu přestupku dle § 114/1a, 115/1a, 

117/1a, 117/1b, 117/1c a 117/3e zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách  

a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů: 

a) zahájil správní řízení z důvodu přestupku, 

b) nepravomocně uznal vinným ze spáchání přestupku, 

c) pravomocně uznal vinným ze spáchání přestupku. 

Jesstliže výše uvedený úřad postupoval, jak je vymezeno, výše, žádám o sdělení počtu případů 

uvedených pod jednotlivými písmeny a), b), c), a dále žádám o sdělení spisových značek  

a zaslání naskenovaných pravomocných i nepravomocných rozhodnutí o přestupku, včetně 

sdělení, zda se jedná o rozhodnutí pravomocného či nepravomocného“. 

 

K Vaší žádosti Vám sdělujeme, že Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor zdravotnictví 

zahájil řízení o přestupku/správním deliktu dle Vámi požadovaných ust. § zákona č. 372/2011 

Sb., ve znění pozdějších předpisů (tj. § 114/1a, 115/1a, 117/1a, 117/1b, 117/1c a 117/3e) 

celkem ve třech případech (od účinnosti zákona v dubnu 2012).   

Ve dvou případech byl účastník řízení pravomocně uznán vinným a byla uložena sankce – 

pokuta. Jednalo se o správní delikt dle ust. § 117 odst. 1 písm. b) a c) a ve druhém případě  

o správní delikt dle ust. § 117 odst. 1 písm. b) (viz rozhodnutí v příloze). 

V jednom případě bylo řízení podle ust. § 66 odst. 2 správního řádu zastaveno z důvodu 

neprokázání správního deliktu. Jednalo se o správní delikt dle ust. § 115 odst. 1 písm. a). 

 

S pozdravem    

 

       

  

  

Přílohy: 
Příloha č. 1 – Rozhodnutí č.j. 1427/ZD/16-9 

Příloha č. 2 – Rozhodnutí č.j. 1213/ZD/12-3 

 

                      
                   

         


