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V Olomouci dne  2.12.2020 

 

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

Dne 19.11.2020 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 Domova pro seniory Tovačov, p.o., Nádražní 94, 

Tovačov (dále jen „Domov pro seniory“):  

„- Kolik pozitivně testovaných SARS-CoV-2 zaměstnanců v rámci dvou odběrů z nařízení 

ministerstva zdravotnictví 

- (11/2020) 

- Kolik pozitivně testovaných SARS-CoV-2 klientů je v rámci dvou odběrů z nařízení 

ministerstva zdravotnictví (11.2020) 

- Zda test, který se v uvedeném zařízení používá má schválení pro českou republiku, (číslo 

atestu, ) 

- Pro koho je test určený, - test nemá český příbalový leták ( plné znění příbalového letáku.“  

 

 

Dne 2.12.2020 zaslal povinný subjekt požadované informace, a to: 

 

Citace: 

 

1) V průběhu měsíce listopadu 2020 probíhalo v souladu s mimořádným opatřením 

Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 47828/2020-4/MIN/KAN ze dne 3. 11. 2020 (dále jen 

„mimořádné opatření“) preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-

CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů provedených zdravotnickými pracovníky u 

zaměstnanců Domova pro seniory s frekvencí jedenkrát za 5 dní. V rámci prvních dvou 

odběrů v měsíci listopadu 2020, tj. ke dni 18. 11. 2020, byli pozitivně testováni na přítomnost 

shora uvedeného antigenu viru dva zaměstnanci Domova pro seniory. 

 

2) V průběhu měsíce listopadu 2020 probíhalo v souladu s mimořádným opatřením 

preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím 

POC antigenních testů provedených zdravotnickými pracovníky u klientů Domova pro 

seniory s frekvencí jedenkrát za 5 dní. V rámci prvních dvou odběrů v měsíci listopadu 2020, 

tj. ke dni 18. 11. 2020, byli pozitivně testováni na přítomnost shora uvedeného antigenu viru 

čtyři klienti Domova pro seniory. 

 

3) Informace vztahující se k testům, které se v Domově pro seniory používají, a okolnosti 

jejich schválení pro Českou republiku nemá KHS k dispozici. Tyto údaje spravuje Státní úřad 

pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 (dále jen „SÚKL“). 

 

4) Povinnost preventivního vyšetření na stanovení antigenu viru SARS-CoV-2  

prostřednictvím POC antigenních testů se v souladu s mimořádným opatřením nařizuje všem 

poskytovatelům zdravotních služeb poskytujícím dlouhodobou lůžkovou péči nebo domácí 

péči a všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním 

postižením, domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem, poskytovatelům 



sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě a poskytovatelům 

pečovatelské služby. Plné znění příbalového letáku konkrétních testů nemá KHS k dispozici, 

tyto údaje spravuje SÚKL.  

 

 

Konec citace. 

 

 

 

Mgr. Zuzana Švarcová 

          ředitelka odboru správního  


