
K R A J S K Á  H Y G I E N I C K Á  S T A N I C E  
OLOMOUCKÉHO  KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI 

Wolkerova 74/6,  779 00  Olomouc,  tel. 585 719 111,  e-mail: epodatelna@khsolc.cz,  ID: 7zyai4b 

 

V Olomouci dne  9.6.2021 
 
 
Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
 
Dne 24.5.2021 obdržela Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem 
v Olomouci, (dále jen povinný subjekt), žádost o poskytnutí informace na základě zákona 
č.106/1999 Sb., o poskytnutí informací, ve znění pozdějších předpisů, kdy konkrétně žadatel 
požaduje následující informace: 
 
„1. Kolik jste ve Vašem kraji evidovali pozitivních výsledků antigenních testů provedených na 

pracovištích v březnu 2021 na základě mimořádných opatření? 

2. Kolik z těchto pozitivních bylo následně ověřeno pozitivním PCR testem v březnu 

2021? 

3. Kolik z těchto PCR pozitivních následně symptomaticky onemocnělo a/nebo nakazilo 

někoho jiného? 

4. Kolik jste ve Vašem kraji evidovali pozitivních výsledků antigenních testů provedených 

ve školských zařízeních v březnu 2021 na základě mimořádných opatření? 

5. Kolik z těchto pozitivních bylo následně ověřeno pozitivním PCR testem v březnu 

2021? 

6. Kolik z těchto PCR pozitivních následně symptomaticky onemocnělo a/nebo nakazilo 

někoho jiného? 

7. Kolik jste ve Vašem kraji evidovali pozitivních výsledků antigenních testů provedených 

na pracovištích v dubnu 2021 na základě mimořádných opatření? 

8. Kolik z těchto pozitivních bylo následně ověřeno pozitivním PCR testem v dubnu 

2021? 

9. Kolik z těchto PCR pozitivních následně symptomaticky onemocnělo a/nebo nakazilo 

někoho jiného? 

10. Kolik jste ve Vašem kraji evidovali pozitivních výsledků antigenních testů provedených 

ve školských zařízeních v dubnu 2021 na základě mimořádných opatření? 

11. Kolik z těchto pozitivních bylo následně ověřeno pozitivním PCR testem v dubnu 

2021? 

12. Kolik z těchto PCR pozitivních následně symptomaticky onemocnělo a/nebo nakazilo 

někoho jiného? 

13. Jaký evidujete celkový počet provedených testů na pracovištích na základě 

mimořádných opatření v březnu 2021? 

14. Jaký evidujete celkový počet provedených testů na pracovištích na základě 

mimořádných opatření v dubnu 2021? 

15. Jaký evidujete celkový počet provedených testů ve školských zařízeních na základě 

mimořádných opatření v březnu 2021? 

16. Jaký evidujete celkový počet provedených testů ve školských zařízeních na základě 

mimořádných opatření v dubnu 2021? 

17. Kolik mimořádných opatření v souvislosti s epidemií koronaviru SARS-CoV-2 vydala 

Vaše stanice v období březen 2020 – duben 2021?  

18. Kolik mimořádných opatření v souvislosti s epidemiemi obecně vydala Vaše stanice 

v období leden 2017 – únor 2020?  



19. Na základě jakých informací dojde Vaše stanice k závěru, že ve Vašem kraji existuje 

epidemie? Na základě jakých informací došla Vaše stanice v minulosti naposledy 

k závěru, že ve Vašem kraji existuje epidemie (postačí tedy informace k poslednímu 

stavu epidemie):  

a. chřipky  

b. spalniček  

c. COVID-19 

20. Na základě jakých informací pak Vaše stanice došla k závěru, že uvedené epidemie 

skončily?  

21. Má-li občan za to, že v konkrétním případě je situace v České republice nebo v 

konkrétní oblasti České republiky (v ohnisku epidemie) vyhodnocena jako stav 

epidemie neoprávněně, na jaký orgán veřejné moci se může obrátit se žádostí o 

přezkum?  

22. Na základě jakých konkrétních informací nejsou v dnešní době mimořádná opatření v 

souvislosti s epidemií koronaviru SARS-CoV-2 vyhlašována v závislosti na existenci 

konkrétních ohnisek epidemie, ale celoplošně?“ 

 
Dne 8.6.2021 zaslal povinný subjekt požadované informace, a to: 
 
Citace: 
„K bodu 1. Vaší žádosti KHS sděluje následující: 

KHS má k dispozici pouze data získaná v rámci výkonu vlastní dozorové činnosti, kdy při 
výkonu státního zdravotního dozoru u zaměstnavatelů bylo KHS v březnu 2021 zjištěno 
526 pozitivních antigenních testů provedených poskytovatelem zdravotních služeb a 
laickou veřejností testy určenými pro sebetestování. 
Elektronický registrační systém, se kterým KHS pracuje, tedy Informační systém 
infekčních nemocí (dále jen „ISIN“), neumožňuje ze strany KHS filtraci dat dle 
pracoviště, a proto nelze validně předat požadovaná souhrnná data.  V souladu 
s mimořádnými opatřeními vydanými Ministerstvem zdravotnictví ČR (dále jen 
„MZČR“), platnými a účinnými v požadovaném období, bylo povinností poskytovatelů 
zdravotních služeb, u nichž bylo zaměstnavatelem zajištěno testování pracovníků, do ISIN 
hlásit provedené POC antigenní testy. V případě, že u osoby, u které byl proveden POC 
antigenní test a tato osoba měla klinické příznaky onemocnění, nebylo potřeba tento test 
již konfirmovat RT-PCR testem. 
 

K bodu 2. Vaší žádosti KHS sděluje následující: 
KHS nevyplývá z platných a účinných právních předpisů či metodického vedení MZČR 
povinnost evidovat nebo zjišťovat počty pozitivních PCR testů pracovníků, kteří měli 
pozitivní antigenní test na pracovišti, a proto tyto údaje nemá k dispozici. 
 

K bodu 3. Vaší žádosti KHS sděluje následující: 
KHS nevyplývá z platných a účinných právních předpisů či metodického vedení MZČR 
povinnost evidovat nebo zjišťovat počet pozitivních PCR testů pracovníků, kteří měli 
pozitivní antigenní test na pracovišti, a následně symptomaticky onemocněli a/nebo 
nakazili další osoby, a proto tyto údaje nemá k dispozici. 
 

K bodu 4. Vaší žádosti KHS sděluje následující: 
KHS eviduje 1 pozitivní výsledek antigenního testu provedeného ve školských zařízeních 
v březnu 2021. 
 

K bodu 5. Vaší žádosti KHS sděluje následující: 
KHS nemá žádné informace o tom, že by v březnu 2021 byla ve školských zařízeních 
konfirmačním PCR testem potvrzena pozitivní osoba.  



 
K bodu 6. Vaší žádosti KHS sděluje následující: 

KHS nevyplývá z platných a účinných právních předpisů či metodického vedení MZČR 
povinnost evidovat nebo zjišťovat počty osob s pozitivním PCR testem, které by následně 
symptomaticky onemocněly nebo nakazily někoho jiného, a proto tyto údaje nemá 
k dispozici. 
 

K bodu 7. Vaší žádosti KHS sděluje následující: 
ISIN neumožňuje filtraci dle pracoviště, a proto nelze předat validní souhrnná požadovaná 
data. V souladu s mimořádnými opatřeními platnými a účinnými v požadovaném období, 
bylo povinností poskytovatelů zdravotních služeb, u nichž bylo zaměstnavatelem zajištěno 
testování pracovníků, do ISIN hlásit provedené POC antigenní testy. V případě, že u 
osoby, u které byl proveden POC antigenní test a tato osoba měla klinické příznaky 
onemocnění, nebylo potřeba tento test již konfirmovat RT-PCR testem.  
 
KHS má k dispozici pouze data získaná v rámci výkonu vlastní dozorové činnosti, kdy při 
výkonu státního zdravotního dozoru bylo KHS v dubnu 2021 zjištěno 347 pozitivních 
antigenních testů provedených poskytovatelem zdravotních služeb a laickou veřejností 
testy určenými pro sebetestování. 
 

K bodu 8. Vaší žádosti KHS sděluje následující: 
KHS nevyplývá z platných právních předpisů či metodického vedení MZČR povinnost 
evidovat nebo zjišťovat počty pozitivních PCR testů pracovníků, kteří měli pozitivní 
antigenní test na pracovišti, a proto tyto údaje nemá k dispozici. 
 

K bodu 9. Vaší žádosti KHS sděluje následující: 
KHS nevyplývá z platných právních předpisů či metodického vedení MZČR povinnost 
evidovat nebo zjišťovat počet pozitivních PCR testů pracovníků, kteří měli pozitivní 
antigenní test na pracovišti, a následně symptomaticky onemocněli a/nebo nakazili další 
osoby, a proto tyto údaje nemá k dispozici. 

 
K bodu 10. Vaší žádosti KHS sděluje následující: 

KHS eviduje v rámci Olomouckého kraje celkem 110 pozitivních výsledků antigenních 
testů provedených ve školských zařízeních v dubnu 2021. 
 

K bodu 11. Vaší žádosti KHS sděluje následující: 
V dubnu 2021 bylo ve školských zařízeních v rámci Olomouckého kraje potvrzeno 42 
pozitivních osob na základě následně provedeného konfirmačního PCR testu. 
 

K bodu 12. Vaší žádosti KHS sděluje následující: 
KHS nevyplývá z platné a účinné legislativy povinnost evidovat nebo zjišťovat počet 
pozitivních PCR testů osob ve školských zařízeních, kteří následně symptomaticky 
onemocněli nebo nakazili další osoby, a proto tyto údaje nemá k dispozici. 
 

K bodu 13. Vaší žádosti KHS sděluje následující: 
KHS eviduje za březen 2021 provedení 85 908 antigenních testů na pracovištích. 
 

K bodu 14. Vaší žádosti KHS sděluje následující: 
KHS eviduje za duben 2021 provedení 120 303 antigenních testů na pracovištích. 
 

K bodu 15. Vaší žádosti KHS sděluje následující: 
KHS eviduje za březen 2021 provedení 155 antigenních testů provedených ve školských 
zařízeních. 



K bodu 16. Vaší žádosti KHS sděluje následující: 
KHS eviduje za duben 2021 provedení 226 545 antigenních testů provedených ve 
školských zařízeních. 
 

K bodu 17. Vaší žádosti KHS sděluje následující: 
KHS vydala v daném období celkem 5 mimořádných opatření. 
 

K bodu 18. Vaší žádosti KHS sděluje následující: 
KHS nevydala v daném období žádné mimořádné opatření. 
 

K bodu 19. Vaší žádosti KHS sděluje následující: 
V kompetenci KHS není dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 
258/2000 Sb.“) vyhlašovat či ukončovat epidemií.  Kritéria pro vyhlašování epidemií 
mohou být dle lékařské vědy – epidemiologie -  pro různá infekční onemocnění odlišná, 
kdy jedním z kritérií je např. prudký nárůst nově onemocnělých v porovnání s dosavadním 
výskytem v dané oblasti za určité časové období, dále je nutné zvážit nakažlivost nebo 
úmrtnost daného onemocnění.  
K onemocnění koronavirem SARS-CoV-2 KHS uvádí, že v březnu roku 2020 byla 
Světovou zdravotnickou organizací (WHO) prohlášena epidemie koronaviru SARS-CoV-
2 za pandemii. Pandemie je stav, kdy se epidemie infekčního onemocnění objeví v 
několika zemích na více kontinentech. Na rozdíl od epidemie má pandemie globální 
charakter. 
KHS v minulosti nebyla nikdy správním orgánem, který by konstatoval stav epidemie, 
pouze činila kroky v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., a to v situaci, kdy určitou 
epidemiologickou situaci označil za epidemii její nadřízený orgán – tedy MZČR. 
 

K bodu 20. Vaší žádosti KHS sděluje následující: 
Viz odpověď k bodu 19. Vaší žádosti, KHS v minulosti nečinila žádné závěry, že došlo ke 
skončení epidemie. 
 

K bodu 21. Vaší žádosti KHS sděluje následující: 
KHS jako prvoinstanční orgán státní správy má nadřízenou instanci MZČR, proto 
v případě potřeby se lze s opravnými prostředky obracet na MZČR. 
 

K bodu 22. Vaší žádosti KHS sděluje následující: 
Vzhledem k tomu, že v současné době vydává MZČR veškerá mimořádná opatření, není 
KHS oprávněna a ani věcně příslušná podávat výklad k důvodům jejich vydání 
v celoplošném režimu, a to z důvodu, kdy KHS je orgánem ochrany veřejného zdraví, 
který je plně podřízen a metodicky veden MZČR. V souvislosti s onemocněním 
koronaviru SARS-CoV-2 a s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci lze obecně 
konstatovat, že je ze strany MZČR za ohnisko nákazy považována celá Česká republika.“ 

 
Konec citace. 
 
 

                      Mgr. Zuzana Švarcová 
                                ředitelka odboru správního  
 

 

 

 
 


