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ÚSEKOVÝ REFERÁT 2                                                                    č.j.: MČBBOS 1204/22/SOC/ŠKVA 

Na základě Vaší žádosti ze dne 30.5.2022 sdělujeme následující: 

1. Kolik a které konkrétní kontroly (tzn. ve kterých místech/ u kterých subjektů) týkající se 

dodržování povinností podle zákona 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými 

účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, byly provedeny v roce 2022? 

Dle plánu kontrol na rok 2022 zatím nebyly provedeny žádné kontroly týkající se dodržování 

povinností dle zákona 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 

(dále jen „zákon o ochraně zdraví“) 

2. Kolik a které konkrétní kontroly (tzn. ve kterých místech/ u kterých subjektů) týkající se 

dodržování povinností podle zákona 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými 

účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, byly provedeny v roce 2021? 

Dle § 6 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vám sdělujeme, 

že požadovaná informace se nachází na webových stránkách Úřadu městské části Brno-

Bosonohy pod tímto odkazem Zveřejnění ročních výsledků kontrol zákona 65/2017 

3. Kolik a které konkrétní kontroly (tzn. ve kterých místech/ u kterých subjektů) týkající se 

dodržování povinností podle zákona 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými 

účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, byly provedeny v roce 2020? 

V roce 2020 Úřad městské části Brno-Bosonohy kontrolu týkající se dodržování povinností dle 

zákona o ochraně zdraví neprováděl. 

4. Kolik a které konkrétní kontroly (tzn. ve kterých místech/ u kterých subjektů) týkající se 

dodržování povinností podle zákona 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými 

účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, byly provedeny v roce 2019? 

V roce 2019 Úřad městské části Brno-Bosonohy kontrolu týkající se dodržování povinností dle 

zákona o ochraně zdraví neprováděl. 

5. Kolik a které konkrétní kontroly (tzn. ve kterých místech/ u kterých subjektů), týkající 

se dodržování povinností podle zákona 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými 

účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, byly provedeny v roce 2018? 

V roce 2018 Úřad městské části Brno-Bosonohy kontrolu týkající se dodržování povinností dle 

zákona o ochraně zdraví neprováděl. 

 

 

 

https://www.bosonohy.cz/cs/urad-mestske-casti/povinne-zverejnovane-informace/informace-o-vysledcich-kontrol-dle-zakona-c-255-2012-sb/kontroly-za-rok-2021.html
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6. Jaká všechna pochybení/porušení byla u jednotlivých kontrol ze strany kontrolujícího 

příslušejícího k UMČ Brno-Bosonohy, z výše uvedeno za jednotlivé roky (2018- 2022), 

zjištěna za nedodržování podle zákona 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými 

účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů? 

• 2018 – viz odpověď bod 5 

• 2019 - viz odpověď bod 4 

• 2020 - viz odpověď bod 3 

• 2021 - viz odpověď bod 2 

• 2022 - viz odpověď bod 1 

7. Jaké všechny sankce vč. uvedení výše, a dále u kterých kontrol, kontrolujících 

dodržování povinností podle zákona 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými 

účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, za nedodržování povinností 

podle tohoto zákona, byly ze strany kontrolujícího příslušejícího k UMČ Brno-Bosonohy 

za jednotlivé roky (2018- 2022) uloženy? 

• 2018 – viz odpověď bod 5 

• 2019 - viz odpověď bod 4 

• 2020 - viz odpověď bod 3 

• 2021 - viz odpověď bod 2 

• 2022 - viz odpověď bod 1 

 

 
 
 
Bc. Kateřina Škvařilová, Dis. 
Úsekový referát 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Doručení: TOMEČKA Advokátní kancelář, Mgr. Radim Tomečka, advokát, Jana Babáka 2733/11, 
61200 Brno, DS: d4a2ttd 


