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Žadatel:  
 

Dne 23.3.2020 obdržela Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako povinný 

subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), žádost  

 (dále jen „žadatel“), která byla podána prostřednictvím datové schránky.  

 

Žadatel se v předmětné žádosti domáhal poskytnutí následující informace, a to „Zdvořile žádám informaci o 

aktuálním celkovém počtu testovaných osob a z toho osob s prokázanou nemocí Covid-19 v obcích Havířov, 

Karviná, Frýdek-Místek, Český Těšín, Opava a Ostrava v členění dle jednotlivých obcí. Argumentaci k odepření 

poskytnutí informace: „Zveřejňovat počty nakažených podle obcí považujeme za nevhodné, protože je zde 

vysoké riziko stigmatizace nakažených osob a jejich rodinných příslušníků“ nelze vzhledem k počtům obyvatel 

v jednotlivých obcích (desetitisíce) považovat za odůvodněnou.“.  

 

Po posouzení obsahu žádosti Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále též 

„správní orgán“) poskytuje žadateli v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. 

požadované informace podle uvedeného zákona, a uvádí následující.   

 

Správní orgán je oprávněn dle pokynu ke sjednocení postupu Krajských hygienických stanic a Hygienické 

stanice hlavního města Prahy v poskytování informací o COVID-19 pro veřejnost vydaného MUDr. Jarmilou 

Rážovou, Ph.D., pověřenou zastupováním náměstkyně pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní 

hygieničky ČR v součinnosti se státním tajemníkem Ministerstva zdravotnictví, zveřejňovat celkový počet 

pozitivních případů pouze v jednotlivých okresech příslušného kraje a dále celkový počet osob indikovaných 

krajskou hygienickou stanicí k testování za příslušný kraj. 

 

S ohledem na shora uvedené sděluje správní orgán žadateli, že ve vztahu k okresům Moravskoslezského kraje, 

do nichž spadají žadatelem uvedené obce, byly ke dni 6.4.2020 k 9:00 hod. počty osob, u kterých byla potvrzena 

nákaza koronavirem způsobujícím onemocnění COVID-19, následující: 

 

okres počet osob, u kterých byla potvrzena nákaza 

koronavirem způsobujícím onemocnění COVID-19  

Ostrava - město 130 

Opava 43 

Frýdek - Místek 95 

Karviná 76 
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Správní orgán uvádí, že celkový počet osob indikovaných Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského 

kraje se sídlem v Ostravě k testování za Moravskoslezský kraj činí k 6.4.2020 k 9:00 hod. celkem 2728 osob. 

 

   

 

 

 

 
Mgr. Zuzana Babišová v. r.  

vedoucí oddělení právního a kontrolního 

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje  

se sídlem v Ostravě 

 

Rozdělovník: 
Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 1 

1x adresát, 1 list – elektronicky  

 

 

 

 


