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Částečné poskytnutí informací dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Dne 26.8.2021 obdržela Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen 

„správní orgán“), jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost paní  

 (dále jen „žadatelka“) o informace  

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., která byla podána prostřednictvím e-mailu.   
  

V předmětné žádosti požádala o poskytnutí následující informace, a to: 

1. „Kdy jste vyhlásili epidemiologickou situaci ve výskytu COVID-19 na území Moravskoslezského kraje a zda 

platí nadále epidemiologická situace v rámci MSK, jelikož stále zveřejňujete na facebooku tiskovou zprávu 

o epidemiologické situaci ve výskytu COVID-19 na území Moravskoslezského kraje (naposledy informace 

podaná 24. 8. 2021). 

2. Žádám o informaci o jaký počet pozitivních případů na COVID -19 se musí jednat, aby byla vyhlášena 

epidemie. 

3. Pokud mi odpovíte, že epidemie není nebo nebyla vyhlášena KHS, o jaký stav se tedy aktuálně jedná, který  

se následně řídí restrikcemi, které závádí vláda. 

4. Z jakého důvodu se nemusí testovat očkovaní (očkovaní na COVID-19) na onemocnění SARS-CoV-2, když 

očkovaní také můžou SARS-CoV-2 onemocnět a také můžou tuto nemoc přenášet. 

5. Pokud někdo onemocní SARS-CoV-2, z jakého důvodu nemusí hlásit hygieně pině očkované občany na  

COVID-19, když i očkovaný může onemocnět SARS-CoV-2 nebo může touto nemocí někoho nakazit. 

6. Je člověk testovaný na SARS-CoV-2 - bezpříznakový pozitivní infekční?  

7. Jelikož do dnešního dne nebyl virus SARS-CoV-2 izolován ani purifikován, co detekuje PCR test a antigenní test, 

podle kterého se následně řídíte a posíláte pozitivně testované občany na SARS-CoV-2 do karantény.“ 

 

Po posouzení obsahu žádosti správní orgán částečně poskytuje žadatelce v souladu s ustanovením  

§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. požadovanou informaci k bodům 1. až 6. Současně správní orgán 

vydal ve zbyté části (bodu 7.) dne 10.9.2021 rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o informace č.j. KHSMS 

62485/2021/OV/OPaK. 

 

1. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jakožto správní orgán,  v rámci 

Moravskoslezského kraje epidemiologickou situaci v návaznosti na onemocnění covid-19 nevyhlašuje, 

pouze eviduje epidemii. Světová zdravotnická organizace (WHO) prohlásila šíření koronaviru  

za pandemii (hromadný výskyt infekčního onemocnění velkého rozsahu zasahující více kontinentů) dne 

11. 3. 2020. Toto vyhlášení v sobě subsumuje i stav epidemie.  
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2.  Hodnoty nemocnosti, při kterých dochází již k epidemickému šíření (tzv. epidemický práh) jsou různé, 

liší se podle nemoci, např. u chřipky se uvádí 1600 - 1800 nemocných na 100 000 obyvatel. U nemoci 

covid-19 nebyl epidemický práh doposud stanoven. Potvrzený případ onemocnění je pacient  

s laboratorně potvrzenou infekcí bez ohledu na symptomy. 

3. V současnosti se restrikce řídí zákonem č. 94/2021 Sb. ze dne 26. 2. 2021 o mimořádných opatřeních při 

epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů (dále pandemický zákon), 

který upravuje opatření pro zvládání epidemie onemocnění Covid-19 způsobené novým koronavirem 

označovaným jako SARS-CoV-2 a jejích dopadů na území České republiky. Dnem jeho účinnosti byl 

vyhlášen stav pandemické pohotovosti v České republice, kdy ustanovení § 1 až 8 výše uvedeného zákona 

pozbývají platnosti uplynutím dne 28. února 2022. Stav pandemické pohotovosti lze ukončit či znovu 

obnovit usnesením Poslanecké sněmovny přijatým na návrh vlády nebo jedné pětiny všech poslanců. 

Usnesení o ukončení stavu pandemické pohotovosti a jeho obnovení se vyhlašuje ve Sbírce zákonů.  

4. Předpokládá se, že očkované osoby nejsou tolik vnímavé k infekci SARS-CoV-2, pokud jsou řádně 

očkovány, tj. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu 

údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky 

v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dnů. Informace o účinnosti očkování  

i v souvislosti s novými mutacemi viru jsou průběžně vyhodnocovány. V případě, že tyto osoby budou 

mít příznaky onemocnění COVID-19, pak se jim nařídí testování.  

5. Nemocný hlásí i plně očkované osoby, tyto informace jsou ověřeny v Informačním systému infekčních 

onemocnění. Pokud očkovaný stejně jako osoba, která prodělala laboratorně potvrzené onemocnění 

covid-19 nemá symptomy (v období 180 dní od pozitivního výsledku vyšetření na SARS-Cov-2), není 

zařazen mezi epidemiologicky významné kontakty, pouze je poučen o nutnosti sledovat svůj zdravotní 

stav a v případě potíží vyhledat lékaře. 

6. KHS MSK se nepodílí na tvorbě opatření, není vědecké ani klinické pracoviště, které se věnuje zkoumání 

chování viru v populaci, toto je úkolem Světové zdravotnické organizace, Evropského centra pro kontrolu 

nemocí a Státního zdravotního ústavu včetně dalších institucí, které disponují vědecky ověřenými 

informacemi, klinickými studiemi apod., na základě kterých rozhoduje Ministerstvo zdravotnictví a vláda 

ČR. Je potvrzeno, že i bezpříznakové osoby mohou přenášet nákazu. Z odůvodnění MO MZ ČR 

k nařizování izolace a karantény Č. j.: MZDR 40555/2020-4/MIN/KAN ze dne 2. 3. 2021 citujeme „lze 

předpokládat, že většina pozitivně testovaných osob, které nevykazují žádné klinické příznaky onemocnění 

COVID19, je pravděpodobně neinfekční pro své okolí. Asymptomatické osoby vylučují menší množství 

viru než jedinci s příznaky. Z tohoto důvodu u nich nedochází k rozvoji klinických příznaků a jejich 

nakažlivost je pravděpodobně nižší než u osob s klinickými příznaky.“ 
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Mgr. Eva Siejová v. r.  
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