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Krajská hygienická stanice Pardubického kraje 

se sídlem v Pardubicích 
Č.j.: KHSPA 09059/2021/OS-Pce                 V Pardubicích dne 19.05.2021 
 

 

Pan 

Jan Šinágl 

Bratří Nejedlých 335 

267 53 Žebrák 
 

 

P Ř Í K A Z 
 

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako správní 

úřad místě a věcně příslušný podle § 82 odst. 1 a 2 písm. k) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o ochraně veřejného zdraví“), ve spojení s § 62 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 

za přestupky a řízeních o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o odpovědnosti za 

přestupky a řízení o nich“) rozhodla v řízení o přestupku vedeném podle zákona o odpovědnosti za 

přestupky a řízení o nich a vydává v souladu s § 90 odst. 1 tohoto zákona ve spojení s § 150 odst. 1 

zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), tento 

příkaz: 
 

Jan Šinágl, datum narození: 09.12.1952, adresa místa trvalého pobytu: Bratří Nejedlých 335, 267 53 

Žebrák (dále jen „účastník řízení“), se uznává vinným ze spáchání přestupku § 92n odst. 1 písm. b) 

zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že dne 03.03.2021, před budovou Krematoria v Pardubicích, 

Pod Břízkami 990, 530 02 Pardubice, nesplnil povinnost uloženou mimořádným opatřením 

Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 15757/2020-45/MIN/KAN ze dne 26. února 2021 (dále jen 

,,mimořádné opatření MZ“), vydaným podle § 80 odst. 1 písm. g) k ochraně zdraví fyzických osob při 

epidemii, konkrétně povinnost stanovenou v čl. I, bodu 1 písm. b) mimořádného opatření MZ, neboť 

pobýval na veřejně přístupném místě v zastavěném území obce, bez ochranného prostředku dýchacích 

cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu), 

naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační 

účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska 

nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro 

výrobek) normy ČSN EN 14683+AC (dále jen ,,ochranný prostředek dýchacích cest“), které brání 

šíření kapének. 
 

Za uvedený přestupek se Janu Šináglovi ukládá podle § 45 zákona o odpovědnosti za přestupky a 

řízení o nich správní trest napomenutí. 
 

Obviněný (účastník řízení) se upozorňuje, že pokud se i v budoucnu dopustí podobného jednání, bude 

mu hrozit uložení správního trestu – pokuty do výše 3 000 000 Kč podle § 92n odst. 3 zákona o 

ochraně veřejného zdraví. 
 
 
Odůvodnění: 
Dne 23.03.2021 bylo KHS dle § 64 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 

doručeno usnesení Městského úřadu Hořovice (č.j.: S-MUHO/1163/2021VVP) o předání oznámení o 

skutečnostech nasvědčujících spáchání přestupku podle zákona o ochraně veřejného zdraví.  
 

Tohoto přestupku se měl dopustit účastník řízení tím, že dne 03.03.2021 před budovou Krematoria 

v Pardubicích, Pod Břízkami 990, 530 02 Pardubice, nesplnil povinnost uloženou mimořádným 

opatřením MZ, vydaným podle § 80 odst. 1 písm. g) k ochraně zdraví fyzických osob při epidemii, 

konkrétně povinnost stanovenou v čl. I, bodu 1 písm. b) mimořádného opatření MZ, neboť pobýval na 

veřejně přístupném místě v zastavěném území obce - před budovou Krematoria v Pardubicích, bez 
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ochranného prostředku dýchacích cest, který brání šíření kapének. 
 
Dle ustanovení § 92n odst. 1 písm. b) zákona o ochraně veřejného zdraví se fyzická osoba dopustí 

přestupku tím, že nesplní povinnost uloženou mimořádným opatřením MZ vydaným podle § 80 odst. 1 

písm. g) k ochraně zdraví fyzických osob při epidemii. 
 
Dle ustanovení § 92n odst. 3 písm. a) zákona o ochraně veřejného zdraví lze za přestupek podle 

odstavce 1 písm. b) uložit pokutu do 3 000 000 Kč. 
 
Přípisem č.j.: 07808/2021/OS-Pce ze dne 4.5.2021 požádala KHS pana Jana Šinágla o podání 

vysvětlení podle § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, 

v uvedené záležitosti. 
 

Přípisem ze dne 5.5.2021 (zaevidovaným pod č.j.: KHSPA 07869/2021/OS-Pce) se jmenovaný k věci 

vyjádřil, a sice, že „před začátkem pohřebního obřadu se pohyboval v areálu zcela osamocen, jak 

ukazuje i fotografie, což jistě nemůže být považováno za porušení mimořádného opatření MZ.“ 

 

K uvedenému KHS sděluje, že v inkriminovanou dobu dne 3.3.2021 bylo v platnosti mimořádné 

opatření Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 15757/2020-45/MIN/KAN ze dne 26. února 2021, 

které v článku I, bodu 1 písm. b) stanovilo striktní zákaz pohybu a pobytu na veřejně přístupném místě 

v zastavěném území obce bez ochranného prostředku dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor 

nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu), naplňující minimálně všechny technické 

podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem 

(např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně 

všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání 

šíření kapének, a to bez ohledu na skutečnost, zda se zda nacházejí jiné osoby či nikoliv. 

 

KHS po posouzení okolností případu přistoupila k vydání příkazu o uložení napomenutí za přestupek, 

v souladu s § 90 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve spojení s § 150 odst. 1 

správního řádu. Tímto příkazem KHS rozhodla, že se účastník řízení uznává vinným ze spáchání 

přestupku § 92n odst. 1 písm. b) zákona o ochraně veřejného zdraví, a to jednáním ve výroku tohoto 

příkazu blíže specifikovaným. 
 
Podklady, ze kterých KHS vycházela při vydání příkazu ve věci, tvoří usnesení Městského úřadu 

Hořovice (č.j.: S-MUHO/1163/2021VVP) o předání oznámení o skutečnostech nasvědčujících 

spáchání přestupku podle zákona o ochraně veřejného zdraví, včetně souvisejících příloh. 
 

Při určení druhu správního trestu a jeho výměry pokuty přihlédla KHS k povaze a závažnosti 

přestupku, včetně polehčujících okolností, přičemž byla vedena těmito okolnostmi případu: 
 

Smyslem mimořádného opatření bylo zamezení šíření onemocnění COVID-19, způsobeného novým 

koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci přenášenou 

vzduchem, která ohrožuje zejména osoby starší 70 let a osoby s chronickými zdravotními problémy, u 

nichž může mít průběh nemoci fatální průběh, končící úmrtím těchto osob. Z tohoto důvodu se všem 

osobám zakazoval pohyb a pobyt, mj. na veřejně přístupném místě v zastavěném území obce, bez 

ochranného prostředku dýchacích cest. 
 

Jako polehčující okolnost zohlednila KHS, že se ze strany účastníka řízení jedná o první řízení o 

přestupku podle § 92 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně veřejného zdraví, které je s ním vedeno, a 

zohledněna byla rovněž skutečnost, že v důsledku zjištěného porušení právní povinnosti nedošlo, 

pokud je KHS známo, k poškození zdraví fyzických osob. 
 
 
Poučení: 
Proti tomuto příkazu lze dle § 150 odst. 3 správního řádu podat odpor, a to do 8 dnů ode dne jeho 

oznámení ke Krajské hygienické stanici Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích. Podáním odporu 

se příkaz ruší a pokračuje se v řízení. Lhůta pro podání odporu se počítá ode dne následujícího po 
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doručení písemného vyhotovení příkazu, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy byl 

nedoručený a uložený příkaz připraven k vyzvednutí. 
 
Pokud bude po podání odporu vydáno rozhodnutí, kterým bude účastník řízení uznán vinným z 

přestupku, bude mu, kromě správního trestu, podle ustanovení § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů, uložena též povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou ve výši 

1.000,- Kč, stanovené v § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2000 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého 

výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o paušální částce nákladů řízení, ve znění 

vyhlášky č. 112/2017 Sb. 

 

 

 

              Mgr. Lukáš Kristl 

         ředitel odboru správního 
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