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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE  

dle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

 

Povinný subjekt: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě  

 

 

ŽADATEL: 

 

 

 

 

POŽADOVANÁ INFORMACE:  

1. Kolik bylo v roce 2016 zaznamenáno výskytu onemocnění tzv. černý kašle (dávivý kašel), 

2. Kolik bylo v roce 2017 zaznamenáno výskytu onemocnění tzv. černý kašel (dávivý kašel), 

3. V jakých okresech Moravskoslezského kraje, byl zaznamenán výskyt onemocnění tzv. černý kašel 

(dávivý kašel) a to za rok 2016 a za rok 2017, 

4. V jakých městech Moravskoslezského kraje, byl zaznamenán výskyt onemocněním tzv. černý 

kašel (dávivý kašel) a to za rok 2016 a za rok 2017, 

5. Kolik lékařů nebo osob poskytující péči v rámci Moravskoslezského kraje, diagnostikovalo a 

provedlo hlášení onemocnění dávivým kašlem, tak jak ukládá vyhláška Ministerstva 

zdravotnictví o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce a to za rok 2016 a  za rok 

2017. 

6. V kolika případech, byl hlášen výskyt černého kašle (dávivého kašle) ve městě Karviná a Český 

Těšín za rok 2016 a za rok 2017. 

7. Jaká byla v případě výskytu onemocnění černým kašlem (dávivým kašlem) provedena opatření k 

zamezení šíření tohoto onemocnění a to v roce 2016 a roce 2017. 

 

Vaší odpověď mi prosím zašlete prostřednictvím datové schránky. 
 

 

Datum : 26.6.2017                                                                                           Podpis:

                                Telefon:  

       E-mail:  
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VÁŠ DOPIS ZN.:   

ZE DNE: 26. 6. 2017 

 

SPIS. ZNAČKA:  S-KHSMS 33230/2017/OV/OPaK 

ČÍSLO JEDNACÍ.: KHSMS 34121/2017/OV/OPaK 

VYŘIZUJE: MUDr. Martinková, Mgr. Vraník 

TEL.: 595 138 181 

FAX: 595 138 109 
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DATUM:  3. 7. 2017 

  
Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů 

 

Dne 26. 6. 2017 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 fyzické osoby 

která byla podána 

prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, která byla žadateli zřízena dle zákona 

č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších 

předpisů. V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. poskytuje Krajská 

hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě požadované informace podle 

uvedeného zákona.  

 

1. Kolik bylo v roce 2016 zaznamenáno výskytu onemocnění tzv. černý kašle (dávivý kašel), 

V Moravskoslezském kraji bylo v roce 2016 hlášeno 28 případů dávivého kašle.  

 

2. Kolik bylo v roce 2017 zaznamenáno výskytu onemocnění tzv. černý kašel (dávivý kašel), 

V Moravskoslezském kraji bylo v roce 2017 (stav do 25. kalendářního týdne) hlášeno 10 případů 

dávivého kašle.   

  

3. V jakých okresech Moravskoslezského kraje, byl zaznamenán výskyt onemocnění tzv. černý 

kašel (dávivý kašel) a to za rok 2016 a za rok 2017. 

V roce 2016 byl dávivý kašel hlášen v okresech Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava 

a Ostrava. V roce 2017 (stav k 25. kalendářnímu týdnu) byl výskyt dávivého kašle hlášen z okresů 

Bruntál, Frýdek-Místek, Nový Jičín a Ostrava. 

 

4. V jakých městech Moravskoslezského kraje, byl zaznamenán výskyt onemocněním tzv. 

černý kašel (dávivý kašel) a to za rok 2016 a za rok 2017, 

V roce 2016 byl hlášen výskyt onemocnění dávivým kašlem u osob dle místa onemocnění 

v Bolaticích, Českém Těšíně, Děhylově, Frenštátě p. R., Hlučíně, Hradci n. Moravicí, Opavě, Orlové, 

Ostravě, Pusté Polomi, Řece, Sedlnici, Skřípově, Třinci, Velkých Hošticích a Žabni. V roce 2017 byl 

výskyt dávivého kašle hlášen ve Frenštátě p. R., Kopřivnici, Ostravě, Pražmu, Ryžovišti, Závišicích.  
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5. Kolik lékařů nebo osob poskytující péči v rámci Moravskoslezského kraje, diagnostikovalo a 

provedlo hlášení onemocnění dávivým kašlem, tak jak ukládá vyhláška Ministerstva 

zdravotnictví o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce a to za rok 2016 a za 

rok 2017. 

Ve smyslu přílohy č. 3, čl. 5 vyhlášky č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro 

vybrané infekce, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška č. 473/2008“) v roce 2016 

diagnostikovalo a hlásilo dávivý kašel v Moravskoslezském kraji 19 osob poskytujících péči a v roce 

2017 8 osob poskytujících péči. 

 

6. V kolika případech, byl hlášen výskyt černého kašle (dávivého kašle) ve městě Karviná a 

Český Těšín za rok 2016 a za rok 2017. 

V roce 2016 dávivý kašel nebyl hlášen ve městě Karviná, v Českém Těšíně byl hlášen v 7 případech. 

V roce 2017 (stav k 25. kalendářním týdnu) nebyl hlášen výskyt ve městě Karviná ani ve městě Český 

Těšín.   

 

7. Jaká byla v případě výskytu onemocnění černým kašlem (dávivým kašlem) provedena 

opatření k zamezení šíření tohoto onemocnění a to v roce 2016 a roce 2017. 

Protiepidemická opatření u dávivého kašle se provádějí v souladu s přílohou č. 3, čl. 7 vyhlášky 

č. 473/2008 Sb.  

 

 

     „otisk razítka“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník: 

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2 

1x adresát, počet listů 1 – DS 

1x spis, počet listů 1   

 

Mgr. Zuzana Babišová, v.r. 

vedoucí oddělení právního a kontrolního 

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje 

se sídlem v Ostravě 


