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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 13.9.2021 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  

 (dále jen 

„žadatel“) o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., která byla podána prostřednictvím datové schránky.   
  

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

„V letošním roce vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření ze dne 6. dubna 2021, ve znění 

mimořádného opatření ze dne 12. dubna 2021, kterým stanovilo možnost osobní přítomnosti žáků základních 

škol ve výuce tím, že se podrobí neinvazivnímu preventivnímu antigennímu testu a prokáží se negativním 

výsledkem, že nejsou pozitivní virem SARS – Cov – 2. Zdůrazňuji, že tato opatření, jako jedna z mála, obstála 

jako zákonná před Nejvyšším správním soudem. 

V souvislosti s případem jedné základní školy v Libereckém kraji, která žáky základní školy netestovala, činím 

podle zákona o svobodném přístupu k informacím na všechny krajské hygienické stanice  

v republice tento dotaz: 

Byla ve Vaší působnosti provedena kontrola (provedeny kontroly) dodržování těchto mimořádných opatření 

Ministerstva zdravotnictví, kolik takových kontrol jste provedli a zda a u kolika kontrolovaných subjektů jste 

kontrolou zjistili porušení těchto mimořádných opatření. Bylo zjištěno i porušení toho druhu, že kontrolovaná 

škola žáky netestovala buď vůbec, anebo nedůsledně? 

Byla v návaznosti na zjištění při kontrolách s uvedeným předmětem zahájena správní řízení o uložení pokuty 

podle zákona o ochraně veřejného zdraví a podle zákona o odpovědnosti za přestupky. Kolik takových řízení bylo 

zahájeno, zda a v jaké výši byla pravomocně uložena kontrolovaným subjektům pokuta? 

Omlouvám se, že krajské hygienické stanice zatěžuji v době, kdy mají práce až nad hlavu, touto specifickou 

agendou, tímto dotazem. Proč tak činím? 

Prvotně jsem se obrátil na Ministerstvo zdravotnictví s podobným dotazem. To však uvedlo, že vyžádané informace 

tohoto druhu nemá, odkázalo mě na krajské hygienické stanice. 

Tento dotaz činím i z druhého důvodu. V otevřeném správním řízení v rámci působnosti jedné KHS byla již 

nepravomocně uložena pokuta za nerespektování shora odkazovaných mimořádných opatření. Nejvyšší správní 

soud ve svojí přestupkové judikatuře zdůrazňuje zásadu proporcionality správního trestání ve skutkově obdobných 
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případech. Proto by podle mého názoru měla mít příslušná KHS takový přehled, který se nyní snažím získat já 

prostřednictvím tohoto dotazu.“ 

 

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

§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. požadovanou informaci ke všem bodům žádosti.  

 

1. Ano, Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě byly provedeny 

kontroly mimořádných opatření týkající se testování žáků ve školských zařízeních od 12. dubna 2021,  

a to v návaznosti na mimořádné opatření č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN ze dne 6.4.2021. 

2. Od 12.4.2021 do dnešního dne bylo provedeno celkem 149 kontrol platných mimořádných opatření na 

základních školách na území Moravskoslezského kraje. 

3. Celkem bylo v 1 základní škole zjištěno porušení mimořádného opatření na území Moravskoslezského 

kraje, a to v návaznosti na mimořádné opatření týkající se povinnosti testování žáků základních škol, kdy 

v tomto případě došlo k nedůslednému plnění platného mimořádného opatření. 

4. Byla uložena pouze 1 sankce základní škole na území Moravskoslezském ve výši 10 000 Kč, a to 

v příkazním řízení ze stanice.  

 

 

 

 

 

 
Rozdělovník: 
Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 1 

1x adresát, počet listů 1 - DS  

  

 

 

 

 

 

Mgr. Eva Siejová v. r.  

vedoucí oddělení právního a kontrolního  

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje 

se sídlem v Ostravě 

 



Všem krajským hygienickým stanicím  

 

 

V Malé Skále dne 13. září 2021 

Věc:  dotaz ke kontrolám dodržování opatření Ministerstva zdravotnictví – testování žáků 

základních škol na přítomnost antigenu viru SARS – Cov – 2 

 

V letošním roce vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření ze dne 6. dubna 2021, 

ve znění mimořádného opatření ze dne 12. dubna 2021, kterým stanovilo možnost osobní 

přítomnosti žáků základních škol ve výuce tím, že se podrobí neinvazivnímu preventivnímu 

antigennímu testu a prokáží se negativním výsledkem, že nejsou pozitivní virem SARS – Cov 

– 2. Zdůrazňuji, že tato opatření, jako jedna z mála, obstála jako zákonná před Nejvyšším 

správním soudem.  

 

V souvislosti s případem jedné základní školy v Libereckém kraji, která žáky základní školy 

netestovala, činím podle zákona o svobodném přístupu k informacím na všechny krajské 

hygienické stanice v republice tento dotaz: 

 

Byla ve Vaší působnosti provedena kontrola (provedeny kontroly) dodržování těchto 

mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, kolik takových kontrol jste provedli a zda a 

u kolika kontrolovaných subjektů jste kontrolou zjistili porušení těchto mimořádných 

opatření. Bylo zjištěno i porušení toho druhu, že kontrolovaná škola žáky netestovala buď 

vůbec, anebo nedůsledně?  

 

Byla v návaznosti na zjištění při kontrolách s uvedeným předmětem zahájena správní řízení o 

uložení pokuty podle zákona o ochraně veřejného zdraví a podle zákona o odpovědnosti za 

přestupky. Kolik takových řízení bylo zahájeno, zda a v jaké výši byla pravomocně uložena 

kontrolovaným subjektům pokuta?   

 

Omlouvám se, že krajské hygienické stanice zatěžuji v době, kdy mají práce až nad hlavu, 

touto specifickou agendou, tímto dotazem. Proč tak činím?  

 

Prvotně jsem se obrátil na Ministerstvo zdravotnictví s podobným dotazem. To však uvedlo, 

že vyžádané informace tohoto druhu nemá, odkázalo mě na krajské hygienické stanice.  

 

Tento dotaz činím i z druhého důvodu. V otevřeném správním řízení v rámci působnosti jedné 

KHS byla již nepravomocně uložena pokuta za nerespektování shora odkazovaných 

mimořádných opatření. Nejvyšší správní soud ve svojí přestupkové judikatuře zdůrazňuje 

zásadu proporcionality správního trestání ve skutkově obdobných případech. Proto by podle 

mého názoru měla mít příslušná KHS takový přehled, který se nyní snažím získat já 

prostřednictvím tohoto dotazu.   

 

 

  

 

  

  

 

 




