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V Olomouci dne  21.12.2020 

 

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

Dne 18.12.2020 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 testování odsouzených osoby ve věznici Mírov:  

„ vztahujících se k testování odsouzených ve veznici Mírov, a to : 

A) Jaká tetovací metoda pro detekci onemocnění COVID-19 byla u odsouzených použita? 

(Při hromadném testování 26.11.2020, byly-li dřívější testy odlišné, pak prosím uvést druh a 

datum testování odsouzených; např.na oddílu 7)063+ 

B) Kolik odsouzených bylo dne 26.11.2020 otestováno? 

C) Kolik odsouzených bylo z testů ze dne 26.11.2020 pozitivních na COVID-19? 

D) Kolik odsouzených bylo z testů ze dne 26.11.220 pozitivních na protilátky po prodělání 

COVID-19 onemocnění? 

E) Kolik odsouzených bylo z testů ze dne 26.11.2020 negativních na COVID-19? 

F) Pokud test, užitý pro otestování vězňů 26.11.2020, neumí odhalit prodělání nemoci 

(protilátky), pak prosím o informaci o tom, jaké jsou jiné druhy testů a které umí prodělání 

nemoci odhalit? 

G) Sdělení, jaké jsou k dispozici typy testů na COVID-19, a zdali je k dispozici informace 

o spolehlivosti každého z těchto typů testů“. 

 

 

Dne 21.12.2020 zaslal povinný subjekt požadované informace, a to: 

 

Citace: 

Ad A) Pro testování ve věznici Mírov byly výhradně použity RT-PCR testy pro prokázání 

přítomnosti viru SARS-CoV-2 dle platných algoritmů a mimořádného opatření č.j.: MZDR 

40555/2020-1/MIN/KAN ze dne 24. 9. 2020.  

 

Ad B) Dne 26. 11. 2020 bylo RT-PCR metodou otestováno 102 odsouzených. 

 

Ad C) U odsouzených bylo prokázáno 15 pozitivních výsledků testů na přítomnost viru 

SARS-CoV-2 ze dne 26. 11. 2020. 

 

Ad D) Vyšetření protilátek nebylo u odsouzených ve věznici Mírov provedeno. 

 

Ad E) Onemocnění SARS-CoV-2 nebylo prokázána u 87  osob testovaných dne 26. 11. 

2020. 

 

Ad F) Vyšetření protilátek v souvislosti s proděláním onemocnění SARS-CoV-2 je 

indikováno v odůvodněných klinických případech a je prováděno ze séra, tj. ze žilního 

odběru.  

 

Ad G) V současnosti je k protestování onemocnění SARS-CoV-2 dle platných algoritmů a 

mimořádných opatření č.j.: MZDR 40555/2020-1/MIN/KAN ze dne 24. 9. 2020 a č.j.: MZDR 



47828/2020-9/MIN/KAN  ze dne 7. 12. 2020 možné použít metody RT-PCR a POCT 

antigenní test. Jejich spolehlivost je až 90 %. Ukázala to studie Nemocnice Karviná-Ráj a 

Zdravotního ústavu v Ostravě, která srovnávala metodu PCR právě s antigenními testy. 

Antigenní testy se provádějí taktéž výtěrem z nosohltanu, ale místo genetické informace viru 

se hledají antigeny na jeho povrchu. Podrobnými údaji disponuje Státní úřad pro kontrolu 

léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10.  

 

 

Konec citace. 

 

 

 

Mgr. Zuzana Švarcová 

          ředitelka odboru správního  


