
Dobrý den,

žádám vás podle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí informace, kolik bylo vaším 
orgánem dne 12.11.2021 provedeno kontrol v zařízeních stravovacích služeb a v 
kolika případech bylo zjištěno porušení mimořádného opatření MZ omezujícího 
poskytování služeb?

Žádám dále o informaci, kolik bylo v uvedený den vydáno Vaším orgánem rozhodnutí
o nařízení karanténních opatření podle § 67 zák. č. 258/2000 Sb.?

Kolik nařízení z celkového počtu vydaných nařízení se týkalo žáků a studentů 
základních a středních škol?

Dále žádám o informaci, kolik jste zjistili osob nakažených covidem neočkovaných
a kolik očkovaných?

Dále žádám informaci, která vakcína (Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, Astra 
Zeneca) má nejvyšší účinnost -  chci zjistit procento nakažených po podstoupení 
očkování jednotlivými vakcínami. 

A nakonec žádám zdůvodnění, proč během kontrol v zařízeních nevyžadujete 
negativní test také u očkovaných osob, když je zcela zřejmé, že se mohou též 
nakazit, mohou nemoc přenášet a sami mohou mít i smrtelný průběh nemoci?

To je zcela jasně v rozporu s §152 trestního zákoníku - Šíření nakažlivé lidské 
nemoci. Tím, že nevyžadujete negativní testy u očkovaných osob, vzniká 
podezření, že úmyslně napomáháte šíření nakažlivé lidské nemoci.

§ 152
Šíření nakažlivé lidské nemoci(1) Kdo úmyslně způsobí nebo zvýší nebezpečí 
zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci u lidí, bude potrestán odnětím svobody
na šest měsíců až tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 
<https://www.kurzy.cz/zakony/40-2009-trestni-zakonik/paragraf-152/#paragraf-152H
1> jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za 
živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, 
veřejný pořádek nebo majetek,
c) poruší-li takovým činem důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, 
povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo
d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.
(3) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li
činem uvedeným v odstavci 1 
<https://www.kurzy.cz/zakony/40-2009-trestni-zakonik/paragraf-152/#paragraf-152H
1> těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt.
(4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li 
činem uvedeným v odstavci 1 
<https://www.kurzy.cz/zakony/40-2009-trestni-zakonik/paragraf-152/#paragraf-152H
1> smrt nejméně dvou osob.

(5) Příprava je trestná.



Žádám o zaslání odpovědi písemně na mou adresu:

Děkuji za jasnou a jednoznačnou odpověď.

S pozdravem



Dobrý den,

žádám vás podle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí informace, kolik bylo vaším 
orgánem dne 15.11.2021 provedeno kontrol v zařízeních stravovacích služeb a v 
kolika případech bylo zjištěno porušení mimořádného opatření MZ omezujícího 
poskytování služeb?

Žádám dále o informaci, kolik bylo v uvedený den vydáno Vaším orgánem rozhodnutí
o nařízení karanténních opatření podle § 67 zák. č. 258/2000 Sb.?

Kolik nařízení z celkového počtu vydaných nařízení se týkalo žáků a studentů 
základních a středních škol?

Dále žádám o informaci, kolik jste zjistili osob nakažených covidem neočkovaných
a kolik očkovaných?

Dále žádám informaci, která vakcína (Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, Astra 
Zeneca) má nejvyšší účinnost -  chci zjistit procento nakažených po podstoupení 
očkování jednotlivými vakcínami. 

A nakonec žádám zdůvodnění, proč během kontrol v zařízeních nevyžadujete 
negativní test také u očkovaných osob, když je zcela zřejmé, že se mohou též 
nakazit, mohou nemoc přenášet a sami mohou mít i smrtelný průběh nemoci?

To je zcela jasně v rozporu s §152 trestního zákoníku - Šíření nakažlivé lidské 
nemoci. Tím, že nevyžadujete negativní testy u očkovaných osob, vzniká 
podezření, že úmyslně napomáháte šíření nakažlivé lidské nemoci.

§ 152
Šíření nakažlivé lidské nemoci(1) Kdo úmyslně způsobí nebo zvýší nebezpečí 
zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci u lidí, bude potrestán odnětím svobody
na šest měsíců až tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 
<https://www.kurzy.cz/zakony/40-2009-trestni-zakonik/paragraf-152/#paragraf-152H
1> jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za 
živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, 
veřejný pořádek nebo majetek,
c) poruší-li takovým činem důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, 
povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo
d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.
(3) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li
činem uvedeným v odstavci 1 
<https://www.kurzy.cz/zakony/40-2009-trestni-zakonik/paragraf-152/#paragraf-152H
1> těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt.
(4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li 
činem uvedeným v odstavci 1 
<https://www.kurzy.cz/zakony/40-2009-trestni-zakonik/paragraf-152/#paragraf-152H
1> smrt nejméně dvou osob.

(5) Příprava je trestná.



Žádám o zaslání odpovědi písemně na mou adresu:

Děkuji za jasnou a jednoznačnou odpověď.

S pozdravem
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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 12.11.2021 a 16.11.2021 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., které byly podány prostřednictvím e-mailu.   
  

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

„1. žádám vás podle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí informace, kolik bylo vaším orgánem dne 12.11.2021 a 

15.11.2021 provedeno kontrol v zařízeních stravovacích služeb a v kolika případech bylo zjištěno porušení 

mimořádného opatření MZ omezujícího poskytování služeb? 

  

2. Žádám dále o informaci, kolik bylo v uvedený den vydáno Vaším orgánem rozhodnutí o nařízení karanténních 

opatření podle § 67 zák. č. 258/2000 Sb.? 

  

3. Kolik nařízení z celkového počtu vydaných nařízení se týkalo žáků a studentů základních a středních škol? 

  

4. Dále žádám o informaci, kolik jste zjistili osob nakažených covidem neočkovaných a kolik očkovaných? 

  

 5. Dále žádám informaci, která vakcína (Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, Astra Zeneca) má nejvyšší 

účinnost -  chci zjistit procento nakažených po podstoupení očkování jednotlivými vakcínami.  

  

6. A nakonec žádám zdůvodnění, proč během kontrol v zařízeních nevyžadujete negativní test také u očkovaných 

osob, když je zcela zřejmé, že se mohou též nakazit, mohou nemoc přenášet a sami mohou mít i smrtelný průběh 

nemoci? 

  

To je zcela jasně v rozporu s §152 trestního zákoníku - Šíření nakažlivé lidské nemoci. Tím, že nevyžadujete 

negativní testy u očkovaných osob, vzniká podezření, že úmyslně napomáháte šíření nakažlivé lidské nemoci. 

  

§ 152 

Šíření nakažlivé lidské nemoci(1) Kdo úmyslně způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé 

nemoci u lidí, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci. 

(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě 
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a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 <https://www.kurzy.cz/zakony/40-2009-trestni-zakonik/paragraf-

152/#paragraf-152H1> jako člen organizované skupiny, 

b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události 

vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, 

c) poruší-li takovým činem důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce 

nebo uloženou mu podle zákona, nebo 

d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví. 

(3) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 

<https://www.kurzy.cz/zakony/40-2009-trestni-zakonik/paragraf-152/#paragraf-152H1> těžkou újmu na zdraví 

nejméně dvou osob nebo smrt. 

(4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 

<https://www.kurzy.cz/zakony/40-2009-trestni-zakonik/paragraf-152/#paragraf-152H1> smrt nejméně dvou 

osob. 

(5) Příprava je trestná. 

Žádám o zaslání odpovědi písemně na mou 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:  

 

1.-3. Správní orgán poskytuje žadateli požadované k otázkám 1.-3. v příloze tohoto přípisu. 

4. Ke dni 12.11.2021 bylo na území Moravskoslezského kraje 2 691 covid pozitivních osob, z tohoto počtu bylo 

770 osob plně očkovaných osob. Ke dni 15.11.2021 bylo na území Moravskoslezského kraje 1597 covid 

pozitivních osob, z tohoto počtu bylo 489 osob plně očkovaných osob. 

5. Správní orgán touto informací nedisponuje a nemá povinnost disponovat. Toto mu nevyplývá ani z žádného 

právního předpisu. Obraťte se prosím např. na Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). 

6. Správní orgán, jakožto správní úřad kontrolující v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., dodržování 

mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, postupuje v souladu s těmito mimořádnými opatřeními 

Ministerstva zdravotnictví. Přičemž tato povinnost současně platným mimořádným opatřením není dána. 

 

 

 

 

 

 
Rozdělovník: 
Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 1 

1x adresát, počet listů 1+ 1 příloha – e-mail  

  

 

 

 

 

 

Mgr. Eva Siejová v. r.  

vedoucí oddělení právního a kontrolního  

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje 

se sídlem v Ostravě 

 




