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

Žadatel: (dále jen „žadatelka“)
Dne 3. 11. 2021 obdržela Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje (dále jen „KHS MSK“) 
jako povinný subjekt ve smyslu ust. § 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 žadatelky, která 
byla podána prostřednictvím držitele poštovní licence. 

Žadatelka v předmětné žádosti uvedla: 

1) Jaký počet nemocných onemocněním COVID 19 je potřebný pro vyhlášení epidemie COVID 19 

v ČR? 

2) Jaký počet nemocných onemocněním chřipka je potřebný pro vyhlášení epidemie chřipky 

v ČR? 

3) Kdo, kromě hygienické stanice (vláda ČR, ministerstvo ČR, někdo jiný) je oprávněn pro 

vyhlášení epidemie COVID 19 v ČR? 

4) Je v ČR vyhlášen, k datu sepsání této žádosti stav epidemie onemocněním COVID 19? 

- Pokud ano, od kdy a kdo tento stav vyhlásil? 

- Vyhlásila stav epidemie COVID 19 Hygienická stanice? 

5) Domnívá se Hygienická stanice, že je v ČR k datu sepsání této žádosti stav epidemie 

onemocněním COVID 19 

- Pokud ano, na základě jakých statistických údajů? 

- Kdo tyto statistické údaje poskytl a kde jsou zveřejněny? 

6) Pokud by k datu sepsání této žádosti nebyla v ČR oprávněným orgánem vyhlášena, a to na 

základě relevantních statistických údajů, epidemie onemocněním COVID 19, je nutné se řídit 

zákonem č. 94/2021 Sb., Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID 19 

a o změně některých souvisejících zákonů? 

7) Jaká jiná virová onemocnění se vyskytují v ČR? 

- Jak jsou závažná? 

- Kolik nemocných ke konkrétnímu onemocnění, k datu sepsání této žádosti, se v ČR 

vyskytuje? 

- Jaká jsou učiněna ochranná opatření? 
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Úřední hodiny: 
pondělí, středa 8:00 – 17:00 

Po posouzení obsahu žádosti KHS MSK poskytuje žadatelce v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) 
zákona č. 106/1999 Sb. dostupné informace k následujícím bodům žádosti, a to takto: 

1) U některých nemocí hodnota epidemického prahu není přesně známa. Přesný epidemický práh 

onemocnění COVID-19 není legislativně stanoven. 

2) V České republice je pro vyhlášení epidemie chřipky 1600 až 1800 nemocných na 100 000 obyvatel. 

3) Krajská hygienická stanice ani jiný orgán v rámci ČR nemá legislativně zakotvenou pravomoc 

k vyhlašování epidemie COVID-19. 

4) 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. Zákonem č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii 

onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, je vyhlášen stav pandemické 

pohotovosti, který lze ukončit či znovu obnovit usnesením Poslanecké sněmovny. Usnesení o ukončení 

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

Současně povinný subjekt uvádí, že ke zbylé části žádosti, tj. bodům 5, 6 a 7 bylo vydáno dne  
15. 11. 2021 rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti č. j. KHSMS 120710/2021/OV/OPaK. 

   Mgr. Eva Siejová 
vedoucí oddělení právního a kontrolního 
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