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Poskytnutí informací
Dne 21. 2. 2021 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou žádáte o
poskytnutí těchto informací:
Část týkající se Městské policie Kroměříž:
1. Kolik podnětů (oznámení od fyzických nebo právnických osob a jiných orgánů) o možném
spáchání přestupku podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o
změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, obdržela městská
policie v roce 2020?
2. Kolik přestupků podle § 34 odst. 1 písm. a) krizového zákona odhalila sama městská policie
při své činnosti v roce 2020?
3. Kolik těchto přestupků bylo v roce 2020 vyřešeno domluvou?
4. V kolika případech v roce 2020 byl tento přestupek vyřešen strážníky příkazem na místě a
jaká byla celková výše (součet) pokut za dané přestupky?
5. Kolik oznámení o podezření ze spáchání přestupku podle § 34 odst. 1 písm. a) krizového
zákona městská policie zaslala správnímu orgánu v roce 2020?
6. V kolika případech v souvislosti s porušením krizových opatření podle krizového zákona
byla v roce 2020 strážníky městské policie přivolána Policie České republiky, protože vzniklo
podezření ze spáchání trestných činů šíření nakažlivé lidské nemoci podle § 152 trestního
zákoníku a šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti podle § 153 trestního zákoníku?
7. Kolik podnětů (oznámení od fyzických nebo právnických osob a jiných orgánů) o možném
spáchání přestupku podle § 92n odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, obdržela
městská policie v roce 2020?
8. Kolik přestupků podle § 92n odst. 1 písm. b) zákona o ochraně veřejného zdraví odhalila
sama městská policie při své činnosti v roce 2020?
9. Kolik těchto přestupků bylo v roce 2020 vyřešeno domluvou?
10. V kolika případech v roce 2020 byl tento přestupek vyřešen strážníky příkazem na místě a
jaká byla celková výše (součet) pokut za dané přestupky?
11. Kolik oznámení o podezření ze spáchání přestupku podle § 92n odst. 1 písm. b) zákona o
ochraně veřejného zdraví městská policie zaslala správnímu orgánu v roce 2020?
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12. V kolika případech v souvislosti s porušením mimořádných opatření vydaných podle
zákona o ochraně veřejného zdraví byla v roce 2020 strážníky městské policie přivolána
Policie České republiky, protože vzniklo podezření ze spáchání trestných činů šíření nakažlivé
lidské nemoci podle § 152 trestního zákoníku a šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti
podle § 153 trestního zákoníku?
Část týkající se Městského úřadu Kroměříž:
1. Kolik oznámení přestupku pro podezření ze spáchání přestupku podle § 34 odst. 1 písm. a)
zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve
znění pozdějších předpisů, obdržel povinný subjekt v roce 2020?
2. Kolik těchto oznámení bylo před zahájením řízení odloženo?
3. Kolik jiných podnětů na zahájení řízení, např. od aktivních občanů, týkajících se přestupků
podle bodu 1 obdržel povinný subjekt v roce 2020?
4. Kolik z došlých věcí, které nebyly odloženy, bylo následně postoupeno nebo předáno jiným
správním orgánům, případně orgánům činným v trestním řízení?
5. Kolik přestupků podle bodu 1 bylo ještě před zahájením řízení vyřízeno příkazem na místě a
jaká je celková výše pokut uložených tímto způsobem?
6. V kolika případech bylo řízení o přestupku zahájeno příkazem?
7. Kolik věcí podle bodu 1 bylo v roce 2020 pravomocně rozhodnuto příkazem a jaká je
celková výše pokut uložených tímto způsobem?
8. V kolika případech podle bodu 1 bylo do konce roku 2020 zastaveno již zahájené řízení o
přestupku?
9. Kolik věcí bylo ke dni 31.12.2020 pravomocně vyřízeno rozhodnutím o přestupku?
10. Jaká je celková výše pokut pravomocně uložených za přestupky podle bodu 1 do konce
roku 2020 rozhodnutími o přestupku?
11. Kolik činí součet všech pokut uložených za přestupky podle bodu 1 za celý rok 2020 a jaká
částka z tohoto součtu byla přestupci do dne 31.12.2020 skutečně uhrazena?
12. Kolik činila nejvyšší pokuta uložená za jeden přestupek (skutek) podle bodu 1?
13. Kolik činila nejvyšší pokuta uložená ve společném řízení za přestupky podle bodu 1 a za
kolik přestupků (skutků) to bylo?
14. Kolik zaměstnanců je určeno k vyřizování přestupků podle § 34 odst. 1 písm. a) krizového
zákona?
15. Kolik věcí do konce roku 2020 přepadlo na městský úřad od soudu (bylo úřadu
postoupeno) po novelizaci § 138 odst. 1 trestního zákoníku s účinností od 01.10.2020, tj. v
souvislosti se zvýšením hranice škody na 10.000 Kč?
Městský úřad Kroměříž, odbor Útvar tajemníka Vás dne 8. 3. 2021 vyrozuměl o prodloužení
lhůty pro vyřízení Vaší žádosti.
K předmětné žádosti o informace Vám na základě vyjádření věcně příslušného odboru a
Městské policie Kroměříž sdělujeme následující:
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Část týkající se Městské policie Kroměříž:
Ad 1) celkem obdrženo 52 podnětů
Ad 2) celkem řešeno 105 přestupků
Ad 3) celkem vyřešeno domluvou 49 přestupků
Ad 4) celkem vyřešeno na místě 56 přestupků v celkové výši 11 000,-Kč
Ad 5) celkem postoupeno 8 oznámení
Ad 6) celkem povolaná PČR 0
Ad 7) celkem obdrženo 22 podnětů
Ad 8) celkem bylo zjištěno 8 přestupků
Ad 9) celkem vyřešeno domluvou 0 přestupků
Ad 10) celkem řešeno 0 přestupků na místě
Ad 11) celkem evidováno 12 oznámení
Ad 12) celkem 0 případů
Pozn.: Městská policie Kroměříž přestupky podle § 92n odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů neprojednává a předává je k projednání správnímu orgánu.
Část týkající se Městského úřadu Kroměříž:
Ad 1) 30 oznámení
Ad 2) v roce 2020 byly odloženy 4 a v roce 2021 ke dni 12. 3. 2021 byly odloženy 3
Ad 3) žádný
Ad 4) v roce 2020 bylo 5 předáno Krajské hygienické stanici
Ad 5) žádný
Ad 6) v roce 2020 byly 2 příkazy a v roce 2021 ke dni 12. 3. 2021 byly 4
Ad 7) 2 příkazy, celková výše pokut 1500,- Kč
Ad 8) žádné
Ad 9) žádné (když nepočítáme příkazy, ale pouze rozhodnutí)
Ad 10) 0
Ad 11) z celkové částky 1500,- Kč bylo uhrazeno 1000,- Kč
Ad 12) 1000,-Kč
Ad 13) v případě společného řízení týkajícího se pouze přestupků „dle krizového zákona“ se
vždy řešil pouze jeden přestupek
Ad 14) 5, tito zaměstnanci však neprojednávají pouze zmíněné přestupky, ale také přestupky
podle jiných právních předpisů
Ad 15) ke dni 31. 12. 2020 přišlo od Policie ČR 12, ze státního zastupitelství 2 a ze soudu 2

Mgr. Petra Svačinová
vedoucí odboru Útvar tajemníka
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