
From:   

Sent: Thursday, April 16, 2020 9:59 AM 

To: sekretariat@khsova.cz 

Subject: Žádost podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

Dobrý den,  

Už dva měsíce nemám možnost  osobního kontaktu se svou  matkou (88 let).   

Od 29.1. je matka umístěna ve zdravotnických zařízeních. Od poloviny února jsou v  nich zakázány 

návštěvy (nejdříve běžná viroza, pak koronavirus). 

Matka má silnou demenci  a je slepá, takže komunikace s ní  např.  telefonicky není  možná. 

V posledních dnech se stav matky zhoršil, podle včerejších informací lékaře vlastně pomalu odchází. 

Návštěvu mi nepovolil s odkazem na doporučení Krajské hygieny v Ostravě, mají to tak uvedeno i na 

webu,bez nějaké dalšího doporučení ohledně výjimek apod.: 

http://sanatorium.sanatoriumkochova.cz/ 

Žádám o poskytnutí následujících informací:   

Pokud jste vydali  takovéto doporučení, kdy a v jaké formě? Požaduji jeho kopii či odkaz na el. formu.  

Pokud jste vydali  takovéto doporučení, považujete způsob jeho  uplatňování (viz výše) za   adekvátní 

a v souladu s Mimořádným opatřením MZd z 18.2.2020?  

Vydali jste např. také doporučení, jak vytvořit  za situace pandemie COVID-19 v zařízeních s pacienty 

v terminálním stádiu života podmínky pro to, aby neumírali sami?  

Na kterou další instituci bych se v této věci měla případně obrátit?  

 

  

Děkuji za poskytnutí informací v co nejkratší době. 

 

S pozdravem 
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VÁŠ DOPIS ZN.:   

ZE DNE: 16.4.2020 

 

SPIS. ZNAČKA:  S-KHSMS 17136/2020/OV/OPaK 

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 17136/2020 /OV/OPaK 

VYŘIZUJE:   

TEL.: 595 138 181 

E-MAIL:  

 

DATUM:  4.5.2020  

 

 

 

Žadatel:  
 

 

Dne 16.4.2020 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 

„žadatelka“), která byla podána prostřednictvím emailové komunikace.  

 

Žadatelka se v předmětné žádosti domáhala poskytnutí následující informace, kdy ve své žádosti uvedla 

následující „Už dva měsíce nemám možnost osobního kontaktu se svou matkou (88 let). Od 29.1. je matka 

umístěna ve zdravotnických zařízeních. Od poloviny února jsou v nich zakázány návštěvy (nejdříve běžná viroza, 

pak koronavirus). Matka má silnou demenci a je slepá, takže komunikace s ní např. telefonicky není možná. V 

posledních dnech se stav matky zhoršil, podle včerejších informací lékaře vlastně pomalu odchází. Návštěvu mi 

nepovolil s odkazem na doporučení Krajské hygieny v Ostravě, mají to tak uvedeno i na webu, bez nějaké 

dalšího doporučení ohledně výjimek apod.: http://sanatorium.sanatoriumkochova.cz/ 

Žádám o poskytnutí následujících informací:   

1. Pokud jste vydali takovéto doporučení, kdy a v jaké formě? Požaduji jeho kopii či odkaz na el. formu.   

2. Pokud jste vydali takovéto doporučení, považujete způsob jeho  uplatňování (viz výše) za adekvátní a v 

souladu s Mimořádným opatřením MZd z 18.2.2020?  

3. Vydali jste např. také doporučení, jak vytvořit za situace pandemie COVID-19 v zařízeních s pacienty v 

terminálním stádiu života podmínky pro to, aby neumírali sami?  

4. Na kterou další instituci bych se v této věci měla případně obrátit?“ 

 

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

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

požadované informace podle uvedeného zákona, a uvádí následující.  

 

Správní orgán k otázkám žadatelky uvádí následující. 

 

K otázce č. 1 žadatelky správní orgán uvádí následující. Správní orgán vydal dne 3.3.2020 doporučení všem 

pobytovým zařízením sociálních a zdravotně sociálních služeb pro seniory a zdravotně hendikepované osoby, 

domovům pro seniory, LDN, alzheimer centrům, v těchto pobytových zařízeních sociálních a zdravotních 

služeb zvážit zákaz návštěv. Kopii citovaného doporučení přikládá správní orgán v příloze. 

 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě 

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA 
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K otázce č. 2 žadatelky správní orgán uvádí následující. Správní orgán nemůže poskytnout odpověď na tento 

dotaz, neboť se jedná o dotaz na jeho názor.  

 

K otázce č. 3 žadatelky správní orgán uvádí následující. Správní orgán nevydal toto doporučení.   

 

K otázce č. 4 žadatelky správní orgán uvádí následující. Správní orgán doporučuje obrátit se na statutární orgán 

daného zařízení či na jeho zřizovatele.  

 

 

 

 

 

 

 
  

vedoucí oddělení právního a kontrolního 

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje  

se sídlem v Ostravě 

 

Rozdělovník: 
Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 1 

1x adresát, 1 list/1 – elektronicky  
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VSE 1.1 

 
     

 

 

VÁŠ DOPIS ZN.:   

ZE DNE:  

 

SPIS. ZNAČKA:   

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 11027/2020/OV/EPID2 

VYŘIZUJE:  

TEL.: 595 138 148 

E-MAIL:  

 

DATUM:  3.3.2020 

  

 

Doporučení všem pobytovým zařízením sociálních a zdravotně sociálních služeb pro seniory a 

zdravotně hendikepované osoby, domovům pro seniory, LDN, alzheimer centrům 

 

 
Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli,  

 

V návaznosti na doporučení Bezpečnostní rady státu, vzhledem k riziku zdravotních komplikací při případném 

onemocnění COVID-19 pro osoby starší a zdravotně hendikepované, doporučujeme v pobytových zařízeních 

sociálních a zdravotních služeb pro tyto osoby, až do odvolání zvážit zákaz návštěv, přestože 

v Moravskoslezském kraji zatím není výskyt koronaviru potvrzen. 

 

 

 

Děkuji za spolupráci a jsem s pozdravem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě 

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA 

 

Všem ředitelům pobytových zařízení 

sociálních a zdravotně sociálních služeb pro 

seniory a zdravotně hendikepované osoby, 

domovů pro seniory, LDN, alzheimer center 

v Moravskoslezském kraji 

 
  

 vedoucí služebního úřadu 

ředitelka Krajské hygienické stanice 

Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 

 

 

Rozdělovník: 
Počet výtisků vyhotoveného dokumentu:  

1x adresát  

1x KHS, EPID2 1 list  

 

 

 

 

 


