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V Olomouci dne  10.12.2020 

 

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

Dne 25.11.2020 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, spočívající v poskytnutí 

následujících informací týkajících se dodržování karantén a izolací:  
 

„1. Informace o počtu lidí v karanténě (neprokázaná nákaza C19) a izolaci (prokázaná nákaza 

C19), u kterých byla provedena kontrola dodržení karantény/izolace, v týdenních řezech od 

2.3.2020 s rozdělením dle krajů.  

2. Informace o počtu lidí, u kterých bylo zjištěno porušení nařízené karantény či izolace, v 

týdenních řezech od 2.3.2020 s rozdělením dle krajů.  

3. Informace o počtu osob, u kterých nebylo provedeno trasování a byli identifikováni pro 

trasování, v týdenních řezech od 2.3.2020 s rozdělením dle krajů.  

4. Informace o počtu kontrol zdravotnických zařízení, které se zaměřily na infekční oddělení, v 

týdenních řezech od 2.3.2020 s rozdělením dle krajů. “ 

 

Dne 8.12.2020 zaslal povinný subjekt požadované informace, a to: 

 

Citace: 

K BODU 1. VAŠÍ ŽÁDOSTI VÁM KHS SDĚLUJE: 

Kontrola dodržování karantén a izolací ve Vámi uvedeném období v souvislosti  

s onemocněním  Covid-19 nebyla ze strany KHS provedena. 

 

K BODU 2. VAŠÍ ŽÁDOSTI VÁM KHS SDĚLUJE: 

Ve 48. kalendářním týdnu roku 2020 bylo KHS vydáno jedno rozhodnutí v řízení o přestupku, 

v němž byla fyzická osoba uznána vinnou z přestupku dle § 92k odst. 3 písm. a) zákona č. 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, když nedodržela karanténu, která jí byla KHS nařízena. V ostatních 

kalendářních týdnech roku 2020 nebylo ze strany KHS vydáno žádné rozhodnutí týkající se 

porušení karantény nebo izolace v souvislosti s onemocněním Covid-19.  

 

K BODU 3. VAŠÍ ŽÁDOSTI VÁM KHS SDĚLUJE: 

KHS  disponuje pouze údaji o počtu osob, které nebyly trasovány za Olomoucký kraj. Vámi 

požadované informace zasíláme zpracované v níže uvedené tabulce. Do 42. kalendářního 

týdne a od 47. kalendářního týdne se jedná o případy, kdy se nepodařilo s fyzickými osobami, 

které onemocněly infekčním onemocněním Covid-19, navázat spojení (tj. případy cizinců, 

kteří se již nevyskytovali na našem území, případy chybně uvedených telefonních kontaktů 

aj.).  

V 43. až 47. kalendářním týdnu došlo k velkému dennímu nárůstu pozitivně testovaných 

fyzických osob, které onemocněly infekčním onemocněním Covid-19. V souladu 

s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR/39255/2020-1/MIN/KAN ze 

dne 15. 9. 2020, účinným ode dne 17. 9. 2020, však byly uvedené osoby informovány o 

výsledku vyšetření, bezodkladně, nejpozději do 48 hodin od přijetí vzorku k vyšetření, a to 

prostřednictvím textové zprávy na mobilní telefon.  



 

Tabulka: 

kalendářní týden počet netrasovaných 

10-42 0 

37 5 

38 1 

39 2 

40 3 

41 4 

42 5 

43 1229 

44 1487 

45 619 

46 22 

47 18 

48 5 

 

 

K BODU 4. VAŠÍ ŽÁDOSTI VÁM KHS SDĚLUJE:  

V období od 2. 3. 2020 do dnešního dne nebyl ze strany KHS proveden  státní zdravotní dozor 

zdravotnických zařízení se zaměřením na kontrolu infekčních oddělení. 

 

Konec citace. 

 

 

 

Mgr. Zuzana Švarcová 

          ředitelka odboru správního  


