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Krajská hygienická stanice Pardubického kraje 

 se sídlem v Pardubicích 
__________________________________________________________________ 
Č.j.: KHSPA 13345/2021/Ř-Pce         V Pardubicích dne 11.08.2021 

 

 

Vážený pan 

Jan Šinágl 

Bratří Nejedlých 335 

267 53 Žebrák 

 

Stížnost na zaměstnance Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v 

Pardubice – vyrozumění stěžovatele o odložení stížnosti 

 

 

Přípisem doručeným dne 12.07.2021 (zaevidovaným pod č.j.: KHSPA 13345/2021/Ř-Pce) podal 

Jan Šinágl, adresa místa trvalého pobytu: Bratří Nejedlých 335, 267 53 Žebrák, stížnost na 

postup zaměstnance Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích 

(dále jen „KHS“) Mgr. Lukáše Kristla, ředitele odboru správního KHS, ve věci řízení o 

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, vedeného se stěžovatelem. 

 

Podanou stížnost jsem jako ředitel KHS a nadřízená osoba Mgr. Lukáše Kristla vyhodnotil a 

shledávám ji jako nedůvodnou z důvodu níže uvedeného: 

Obsahem stížnosti je skutečnost, že Mgr. Lukáš Kristl, ředitel odboru správního a oprávněná 

úřední osoba v uvedené přestupkové věci, odmítl stěžovateli zpřístupnit přípis – Usnesení 

městského úřadu Hořovice č.j. S-MUHO/1163/2021 VVP ze dne 17.3.2021 se zdůvodněním, že 

z obsahu tohoto přípisu lze zjistit totožnost osoby, která podala podnět k prošetření podezření ze 

spáchání přestupku podle § 92n odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. 

Mgr. Lukáš Kristl při svém postupu vycházel z platné právní úpravy – ustanovení § 22 zákona č. 

255/2012 Sb., o kontrole, v platném znění, ve kterém je stanoveno, že z nahlížení do spisu jsou 

vyloučeny dokumenty nebo jejich části, z nichž lze zjistit totožnost osoby, která podala podnět 

ke kontrole. Smyslem tohoto ustanovení právního předpisu je ochrana identity osoby, která 

podala podnět ke kontrole. 

K uvedenému je třeba poznamenat, že podkladem, na základě kterého vedla KHS se 

stěžovatelem řízení o přestupku a založila přestupkový spis, byly primárně údaje zveřejněné na 

jeho webových stránkách (stažené a zaevidované dne 23.3.2021 pod č.j.: KHSPA 

5097/2021/OS-Pce): 

https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/10933-s-plk-v-v-josefem-musilem-se-rozloucila-jen-jeho-

rodina.html 

O této skutečnosti informoval Mgr. Lukáš Kristl, oprávněná úřední osoba, pana Jana Šinágla 

přípisem KHS č.j.: KHSPA 12471/2021/OS-Pce ze dne 30.06.2021, doručeným do jeho datové 

schránky téhož dne. 
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KHS, resp. její zaměstnanci, jsou povinni při své úřední činnosti postupovat podle platné právní 

úpravy. Jestliže platný a účinný právní předpis (v tomto případě ustanovení § 22 zákona č. 

255/2012 Sb., o kontrole, v platném znění) neumožňuje účastníku řízení, resp. komukoliv, zjistit 

totožnost osoby, která podala podnět ke kontrole, nemohlo být žádosti o nahlédnutí do usnesení 

městského úřadu Hořovice č.j.: S-MUHO/1163/2021 VVP ze dne 17.3.2021 vyhověno, neboť 

nahlédnutím do tohoto usnesení by bylo možné zjistit totožnost osoby, která podala podnět ke 

kontrole. 

Po posouzení obsahu Vaší stížnosti a jejím prošetření konstatuji, že postup pracovníka KHS 

v dané záležitosti byl v souladu s platnými právními předpisy a stížnost shledávám jako 

nedůvodnou. 

 

S pozdravem 

 

        MUDr. Antonín Vykydal 

                   ředitel KHS 
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