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V Olomouci dne  16.10.2020 

 

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

Dne 23.7.2020 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:  

 

„o umožnění dálkového přístupu k informaci o aktuálním počtu osob nakažených nemocí 

COVID-19 v jednotlivých obcích v evidenci povinného subjektu.“. 

 

 

Dne 16.10.2020 zaslal povinný subjekt po předcházejícím odvolacím řízení, a v souladu 

s právním názorem odvolacího orgánu,  požadované informace, a to: 

 

Citace: 

 

„Ustanovení § 4a zákona č. 106/1999 Sb. upravuje poskytování informací na žádost, kdy z 

odst. 2 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb. vyplývá způsob poskytnutí informace umožněním 

dálkového přístupu k informaci, která se v průběhu času mění, obnovuje, doplňuje nebo 

opakovaně vytváří, nebo jejím pravidelným předáváním jiným způsobem. Pokud způsob 

poskytnutí informace podle odstavce 2 není možný nebo by pro povinný subjekt 

představoval nepřiměřenou zátěž, vyhoví povinný subjekt žádosti tím, že poskytne informaci 

jiným způsobem umožňujícím její účinné využití žadatelem (§ 4a odst. 3 zákona č. 106/1999 

Sb.). 

 

Žadatel požádal o poskytnutí informace: „umožnění dálkového přístupu k informaci o 

aktuálním počtu osob nakažených nemocí COVID-19 v jednotlivých obcích v evidenci 

povinného subjektu“, KHS však takovou informaci ve formě umožňující dálkový přístup 

nevytváří a nedisponuje jí, požadovaný způsob poskytnutí tedy není možný, proto v souladu s 

§ 4a odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. KHS žádosti vyhoví tím, že informaci poskytne způsobem 

umožňujícím její účinné využití žadatelem.  

 

KHS shromažďuje informace o aktuálním počtu nakažených onemocněním COVID-19 v 

Olomouckém kraji a tyto informace:  

- využívá k hodnocení zdravotního stavu obyvatelstva v kraji a jeho vývoje, ke 

sledování   incidence, okolností vzniku a šíření COVID-19 a jeho důsledků, které jsou 

pak mj. podkladem pro mimořádná opatření apod.;  

- poskytuje Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (dále jen „ÚZIS ČR“).  

 

ÚZIS ČR ve spolupráci s MZ vytvořil webovou aplikaci s aktuálními, několikrát denně 

aktualizovanými informacemi o vývoji epidemiologické situaci u onemocnění COVID-19 

(https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19). Kromě počtu vyšetřených osob a 

diagnostikovaných případů nabízí tato aplikace i analýzu pacientů podle regionu a věku, 

stejně jako statistiky ochranného zdravotnického materiálu distribuovaného v jednotlivých 

krajích ČR. KHS obdobnou evidenci s možností dálkového přístupu nevytváří. 



 

Za této situace, s ohledem na právní názor MZ, KHS vyhovuje Vaší Žádosti tím, že v souladu s 

§ 4a odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. poskytuje informaci jiným způsobem umožňujícím její 

účinné využití žadatelem, kdy se jedná o informaci o počtu nakažených osob onemocněním 

COVID-19 v jednotlivých obcích Olomouckého kraje, a to ke dni 23. 7. 2020 (kdy byla KHS 

Vaše žádost doručena), a ke dni 16.10.2020 (kdy byla Žádost KHS vyřízena). V příloze tohoto 

přípisu Vám KHS zasílá požadované informace ve formě datového souboru - tabulky excel. „ 

 

Konec citace. 

 

 

 

Mgr. Zuzana Švarcová 

          ředitelka odboru správního  


