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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 10. 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 e-mailu. 

Žadatelka v předmětné žádosti uvedla: 
„Dne 5. 11. 2021 jsem byla v kontaktu s pozitivně testovanou osobou na COVID-19. Tímto pro mě, 
jakožto neočkovanou osobu ze zdravotních důvodů, nastala sedmidenní karanténa, během které jsem 
měla podstoupit 5.-7. test. Pátý den, tedy dnes (10. 11. 2021), jsem test podstoupila a výsledek byl 
negativní. Z pro mě neznámého důvodu, ale karanténa končí až sedmým dnem, což je pátek 12. 11. 
2021. Chci vědět, dle jakého zákona (pokud takový vůbec existuje), jsem v karanténě držena o 
naprosto zbytečné dva dny navíc, než je doba nezbytně nutná. Po dvou dnech od testu již nejsem 
nucena podstoupit další, tudíž bude můj dnešní negativní výsledek platit i sedmý den karantény. 
Nerozumím tedy, proč nemohu ukončit karanténu hned po obdržení výsledku testu.“

Po posouzení obsahu žádosti KHS MSK poskytuje žadatelce v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) 
zákona č. 106/1999 Sb. informaci. 

Nařízení karanténních opatření umožňuje zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Rozsah trvání karanténního 
opatření, možnost jejího ukončení a za jakých podmínek (provedení RT-PCR testu) je stanoven 
pokynem hlavní hygieničky České republiky pro orgány ochrany veřejného zdraví k nařizování 
karantény a izolace v souvislosti s onemocněním COVID-19 ze dne 19. 10. 2021. Z citovaného 
pokynu plyne, že karanténa smí být ukončena za stanovených podmínek nejdříve po 7 dnech. 
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