
Adresát: 
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 
Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava 

V Dobřanech dne10.11.2021 

Dobrý den, 

Obracím se na vás s žádostí o poskytnutí informací a to následujících 

1. Kdo může nařídit izolaci nebo karanténu v případě covid-19 a za jakých podmínek. 
Prosím o konkrétní právní normy, které uvedené upravují. 

2. Pokud může izolaci nebo karanténu dle bodu 1. nařídit jen  orgán ochrany veřejného 
zdraví, mohu tuto pravomoc delegovat na třetí osoby (zejména školy)? Pokud ano, dle 
jakého zákona. 

3. Kdo může nařídit testování na covid-19. Pokud to může být někdo jiný než lékař nebo 
orgán ochrany veřejného zdraví, uveďte dle jakého zákona.  

4. Opakovaně dochází k situaci, kdy karanténu a testování nařizuje žákovi škola jménem 
KHS. Je to souhlasu s právními normami České republiky? Pokud ne jedná se tedy o 
porušení zákona, kdy si třetí osoba přisvojuje pravomoc veřejné správy? 

5. Dle § 67 zákona č. 500/2004 Sb., by nařízení o izolaci nebo karanténě mělo být 
písemné. Dle mého výkladu včetně i několika právních výkladů by mělo být doručeno 
doporučeným dopisem nebo datovou schránkou osoby, který se to týká nebo 
odpovědnému zástupci. Prosím o potvrzení uvedeného nebo vyvrácení uvedeného.  

6. Setkávám se s názorem, že lze komunikovat i ústně dle tj. rozhodnutí se písemně 
nevyhotovuje, stanoví-li tak zákon; výroková část takového rozhodnutí, podstatné 
části jeho odůvodnění a poučení o opravném prostředku se pouze vyhlásí a do spisu se 
učiní záznam, který obsahuje výrokovou část, odůvodnění, datum vydání, číslo 
jednací, datum vyhotovení, otisk úředního razítka, jméno, příjmení, funkci nebo 
služební číslo a podpis oprávněné úřední osoby. Pokud tedy mému synovi byla 
nařízena karanténa ústně, čehož si nejsem vědom, protože přišla jen sms a pak nějaký 
papír bez hlavičky, nepodepsaný, který očividně napsala KHS, ale distribuci prováděla 
škola emailem. Neshledávám soulad s uvedeným zákonem. Nehledě na to, že nebylo 
ani možné se nějak vyjádřit (vůbec není jasné komu z uvedené komunikace), že 
chceme rozhodnutí písemně na což očividně máme nárok dle odstavce 3 § 67 zákona 
č. 500/2004 Sb. Prosím tedy o přesně vymezení, který zákon ukládá, že izolace nebo 
karanténa může být nařízena ústně, což mimochodem v tomto případě ani tak 
neproběhlo. Dále jak jako odpovědný zástupce dítěte mám požádat a koho o písemné  
vyjádření. 

O uvedené informace žádám podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. 
Žádám o odpovědi na všechny otázky v bodech 1-6. 
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SPIS. ZNAČKA:  S-KHSMS 115104/2021/2/OV/OPaK 
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VYŘIZUJE: Mgr. et Mgr. Kateřina Matušková  
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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 10.11.2021 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: 

„1. Kdo může nařídit izolaci nebo karanténu v případě covid-19 a za jakých podmínek. Prosím o konkrétní 

právní normy, které uvedené upravují. 

2. Pokud může izolaci nebo karanténu dle bodu 1. nařídit jen  orgán ochrany veřejného zdraví, mohu tuto 

pravomoc delegovat na třetí osoby (zejména školy)? Pokud ano, dle jakého zákona. 

3. Kdo může nařídit testování na covid-19. Pokud to může být někdo jiný než lékař nebo orgán ochrany 

veřejného zdraví, uveďte dle jakého zákona.  

4. Opakovaně dochází k situaci, kdy karanténu a testování nařizuje žákovi škola jménem KHS. Je to 

souhlasu s právními normami České republiky? Pokud ne jedná se tedy o porušení zákona, kdy si třetí osoba 

přisvojuje pravomoc veřejné správy? 

5. Dle § 67 zákona č. 500/2004 Sb., by nařízení o izolaci nebo karanténě mělo být písemné. Dle mého 

výkladu včetně i několika právních výkladů by mělo být doručeno doporučeným dopisem nebo datovou schránkou 

osoby, který se to týká nebo odpovědnému zástupci. Prosím o potvrzení uvedeného nebo vyvrácení uvedeného.  

6. Setkávám se s názorem, že lze komunikovat i ústně dle tj. rozhodnutí se písemně nevyhotovuje, stanoví-li 

tak zákon; výroková část takového rozhodnutí, podstatné části jeho odůvodnění a poučení o opravném prostředku 

se pouze vyhlásí a do spisu se učiní záznam, který obsahuje výrokovou část, odůvodnění, datum vydání, číslo 

jednací, datum vyhotovení, otisk úředního razítka, jméno, příjmení, funkci nebo služební číslo a podpis oprávněné 

úřední osoby. Pokud tedy mému synovi byla nařízena karanténa ústně, čehož si nejsem vědom, protože přišla jen 

sms a pak nějaký papír bez hlavičky, nepodepsaný, který očividně napsala KHS, ale distribuci prováděla škola 

emailem. Neshledávám soulad s uvedeným zákonem. Nehledě na to, že nebylo ani možné se nějak vyjádřit (vůbec 

není jasné komu z uvedené komunikace), že chceme rozhodnutí písemně na což očividně máme nárok dle odstavce 

3 § 67 zákona č. 500/2004 Sb. Prosím tedy o přesně vymezení, který zákon ukládá, že izolace nebo karanténa 

může být nařízena ústně, což mimochodem v tomto případě ani tak neproběhlo. Dále jak jako odpovědný zástupce 

dítěte mám požádat a koho o písemné  vyjádření. 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě 

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA 
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O uvedené informace žádám podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádám o odpovědi 

na všechny otázky v bodech 1-6.“ 

 

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. Izolaci ve smyslu § 2 odst. 6  a karanténu ve smyslu § 2 odst. 7  zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 258/2000 Sb.“) 

může nařídit Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako věcně příslušný orgán 

ochrany veřejného zdraví podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a l) zákona č. 258/2000 Sb., a místně příslušný 

podle § 67 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., podle § 64 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 94 odst. 4 

zákona č. 258/2000 Sb., za podmínek stanovených v metodickém pokynu Hlavní hygieničky pro orgány ochrany 

veřejného zdraví k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19 č.j. MZDR 37994/2021-

1/OVZ ze dne 19.10.2021. Správní orgán uvádí, že je v jeho kompetenci se vyjadřovat pouze k dotazům 

spadajících do jeho působnosti. Správná orgán nakonec uvádí, že dále také praktický lékař, který diagnostikoval 

onemocnění covid-19 může nařídit této osobě domácí izolaci. 

 
2. Režim zákona č. 106/1999 Sb. nestanovuje správnímu orgánu povinnost vyjadřovat právní názory k určité 

problematice. 

 

3. Správní orgán uvádí, že je v jeho kompetenci se vyjadřovat pouze k dotazům spadajících do jeho působnosti. 

Mimo vámi uvedené např. také Ministerstvo zdravotnictví, jako správní úřad příslušný podle  

§ 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, může nařídit testování na covid-19 (např. stanovení této povinnosti 

zaměstnavateli). 

 

4., 5. V kompetenci správního orgánu není podávat právní výklad, zejména výklad zákonů či jiných právních 

předpisů, a to v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. Režim zákona č. 106/1999 Sb. totiž nestanovuje správnímu 

orgánu povinnost vyjadřovat právní názory k určité problematice. 

 

6. V kompetenci správního orgánu není podávat právní výklad, zejména výklad zákonů či jiných právních 

předpisů, a to v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. Pokud byla Vašemu synovi nařízena karanténa správním 

orgánem (Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě) a požadujete bližší 

informace, je nutné ve Vaší případné žádosti vymezit identifikační údaje Vašeho syna (jméno, příjmení, rodné 

číslo), co žádáte a prokázat, že se ve Vašem případě skutečně jedná o zákonného zástupce dítěte. 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 


