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Poskytnutí informací dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Dne 13. 09. 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 fyzické 
osoby -  (dále jen „žadatel“) o informace ve 
smyslu zákona č. 106/1999 Sb., která byla podána elektronicky prostřednictvím e-mailu.   

V předmětné žádosti žadatel požádal o poskytnutí následující informace, a to: 

„Dobrý den,  

v souvislosti testováním ve dnech 01.09.2021, 06.09.2021 a 09.09.2021, ve školách Vás tímto žádám o 
poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to 
jednotlivě pro každý z uvedených dnů testování ve školách v celé oblasti geograficky ohraničené Vaší 
místní působností:   

1) Kolik testů bylo ve školách provedeno? 

2) Kolik bylo pozitivních výsledků? 

3) Kolik z těchto pozitivních výsledků bylo následně ověřeno pozitivním PCR 
testem?  

4) Jaké byly hodnoty Ct (cycles treshold) u těchto pozitivních výsledků? 

5) Kolik z těchto PCR pozitivních žáků mělo klinické příznaky nemoci 
Covid-19? 

6) Kolik z těchto nemocných bylo hospitalizováno?  

Děkuji za odpovědi, které prosím zaslat na elektronickou adresu .“ 

Po posouzení obsahu žádosti správní orgán poskytuje žadateli v souladu s ustanovením  

§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. požadovanou informaci k bodům 1., 2., 3., 5. a 6. Současně správní 

orgán vydal ve zbyté části (bodu 4.) dne 24.09.2021 rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o informace  

č.j. KHSMS 67936/2021/OV/OPaK. 

1. Za období od 01.09.2021 do 09.09.2021, kdy probíhalo testování ve školských zařízeních, bylo celkem 
provedeno 371 691 testů. Z toho u dětí a žáků bylo provedeno 361 825 testů a u zaměstnanců škol 9 866 
testů.  
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2. Z provedeného testování bylo pozitivních 90 dětí a žáků a 14 zaměstnanců škol (Ag testy).  

3. Při následné PCR konfirmaci vyšlo u dětí a žáků 32 pozitivních testů, v případě zaměstnanců školských 
zařízení bylo 7 zaměstnanců pozitivních.    

4. U žáků a dětí, jež vyšly pozitivní po PCR konfirmaci, mělo klinické příznaky 19 žáků a dětí.  

5. Počet hospitalizovaných žáků a dětí byl 0.  

Vzhledem k tomu, že žadatel ve své žádosti výslovně požádal o poskytnutí informací elektronicky, a to na e-
mail , poskytla KHS MSK požadované informace tímto způsobem.  

Rozdělovník: 
Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 1 
1x adresát, počet listů 1 – e-mail 

Mgr. Eva Siejová v. r.  
vedoucí oddělení právního a kontrolního  
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