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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 13.11.2021 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 zprávy.   
  

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

„Dobrý den, 

1. Žádám tímto pro mé studijní účely podle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí informace, kolik bylo Vaším 

orgánem dne 12.listopadu 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., kolik z toho se týkalo dětí, žáků a studentů základních a středních 

škol. 

3. Dále žádám dle výše uvedeného zákona, kolik v tento určený den bylo provedeno testů na přítomnost viru HIV 

ve Vašem regionu a kolik procent bylo s pozitivním výsledkem. 

4. Dále žádám o tutéž informaci, která by měla statisticky vypovídající hodnotu year-to-day, to znamená, ke 

stejnému datu v loňském roku a s predikcí year-to-day na rok 2022, kterou bych mohl použít ve své odborné 

práci. 

5. Dále žádám o informaci, kolik procent očkovaných proti Hepaviru starších 18ti let je ve Vašem regionu a dále 

kolik je jich pod 18let věku.“ 

 

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. a 2. Správní orgán zasílá požadované k bodům 1. a 2. v příloze tohoto přípisu. 

3. a 4.  Správní orgán touto informací nedisponuje a nemá povinnost disponovat, jelikož mu tato povinnost 

nevyplývá z žádného právního předpisů, které určují působnost správního orgánu. Správnímu orgánu také 

nepřísluší predikovat vývoj událostí. Správní orgán doporučuje se obrátit na laboratoře provádějící testy na 

přítomnost HIV viru. 
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5. Správnímu orgánu není znám pojem “Hepavirus“. Pokud máte na mysli virus HPV (human papiloma virus) či 

viry z čeledi hepadnavirů, tak správní orgán sděluje, že těmito údaji o proočkovanosti nedisponuje a nemá 

povinnost disponovat, jelikož mu tato povinnost nevyplývá z žádného právního předpisů, které určují působnost 

správního orgánu. 
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Dobrý den,

Žádám tímto pro mé studijní účely podle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí informace, kolik bylo Vaším
orgánem dne 12.listopadu 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 z toho se týkalo dětí, žáků a studentů základních a středních
škol.

Dále žádám dle výše uvedeného zákona, kolik v tento určený den bylo provedeno testů na přítomnost viru HIV
ve Vašem regionu a kolik procent bylo s pozitivním výsledkem.

Dále žádám o tutéž informaci, která by měla statisticky vypovídající hodnotu year-to-day, to znamená, ke
stejnému datu v loňském roku a s predikcí year-to-day na rok 2022, kterou bych mohl použít ve své odborné
práci.

Dále žádám o informaci, kolik procent očkovaných proti Hepaviru starších 18ti let je ve Vašem regionu a dále
kolik je jich pod 18let věku.

Žádám o zaslání informací poštou písemnou formou na mou adresu a tou je 

Věřím, že splníte zákonem dané lhůty a jakékoliv překročení daného nebude z Vaší strany přicházet v úvahu, ať
již účelové, či neúčelové.

Děkuji za poskytnutí informace a Váš čas.


