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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 23.11.2021 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: 

„Vážený pane řediteli, 

Žádám Vás  o laskavé poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSPI“) o tom,  

 

1) kolik pracovníků Vaší hygienické stanice bylo testováno na virus Covid-19 a byli-li někteří z nich otestováni 

jako  „pozitivní“, pak v jakém počtu, jakým druhem testů (Antigenní, PCR test a nebo jiný a jaký) a měl-li ten 

který pozitivní výsledek testu za následek uložení karantény třetím osobám, sdílejícím pracoviště s nakaženou 

osobou. Dále prosím o sdělení informace, jakými konkrétními ustanoveními kterého zákona se zjišťování 

bezinfekčnosti testováním na Covid-19 ve Vaší organizaci řídí. 

 

2) kolik pracovníků Vaší hygienické stanice nosí v budově hyienické stanice řádně nasazenou účinnou ochranu 

dýchacích cest proti šíření viru Covid 19, zda se jedná o roušku, respirátor FFP-2 nebo jinou a jakou, a dále 

jakými konkrétními ustanoveními kterého zákona a jakými konkrétními medicínskými kritérii se správný výběr a 

způsob nošení účinné ochrany dýchacích cest proti šíření viru Covid-19 ve Vaší organizaci řídí. 

 

Prosím o poskytnutí všech výše uvedených údajů za období počínající měsícem dubnem 2000 až do dnešního dne 

po jednotlivých měsících.  Za laskavé vyřízení předem děkuji.“ 

 

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. Správní orgán uvádí, že Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako orgán 

ochrany veřejného zdraví dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), vznikla ke dni 1.1.2003. 

Správní orgán dále uvádí, že v období od 1.1.2003 do 1.3.2020 nebyly prováděny žádné testy zaměstnanců 

správního orgánu v návaznosti na onemocnění covid-19. Správní orgán nakonec uvádí, že od 1.3.2020 byli 
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zaměstnanci správního orgánu testováni na onemocnění covid-19, a to v návaznosti na platná mimořádná opatření 

Ministerstva zdravotnictví či v návaznosti na metodický pokyn hlavní hygieničky v rámci epidemického šetření 

v souvislosti s karanténou či izolací dle zákona č. 258/2000 Sb., avšak informacemi o testování zaměstnanců 

správní orgán nedisponuje, neboť testy na onemocnění covid-19 mohly být také provedeny  

u poskytovatelů zdravotních služeb na žádost zaměstnance, bez vědomí správního orgánu. 

 

2. Správní orgán uvádí, že Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako orgán 

ochrany veřejného zdraví dle zákona č. 258/2000 Sb., vznikla ke dni 1.1.2003. Správní orgán dále uvádí, že 

v období od 1.1.2003 do 1.3.2020 zaměstnanci neměli povinnost v budovách správního orgánu nosit ochranný 

prostředek dýchacích cest. Od 1.3.2020 se zaměstnanci správního orgánu řídili v té době platnými mimořádnými 

opatřeními Ministerstva zdravotnictví, která nejčastěji připouštěla jako ochranný prostředek dýchacích cest 

respirátor či roušku. Všichni zaměstnanci správního orgánu (245 zaměstnanců) nosí od 1.11.2021 v prostorách 

budov Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje ochranný prostředek dýchacích cest, k dnešnímu dni 

respirátor bez výdechového ventilu naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky, včetně 

filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, které brání šíření kapének a to v souladu s aktuálně 

platným Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN ze dne  

27. října 2021, ve znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 15757/2020-62/MIN/KAN 

ze dne 10. listopadu 2021 vydaným na základě  § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb. Od 1.3.2020 se 

zaměstnanci správního orgánu řídili v té době platnými mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví, 

které nejčastěji připouštělo jako ochranný prostředek dýchacích cest respirátor či roušku. Pokud žadatel požaduje 

poskytnutí údajů po jednotlivých měsících, pak správní orgán sděluje, že neeviduje a nemá povinnost evidovat 

data v žadatelem požadovaném formátu, jelikož mu to neukládá žádný právní předpis. 
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Mgr. Eva Siejová v. r.  

vedoucí oddělení právního a kontrolního  

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje 

se sídlem v Ostravě 

 



Hygienická stanice

K rukám ředitele  

Věc: žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

23. listopadu 2021 

Vážený pane řediteli, 

Žádám Vás  o laskavé poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím  ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSPI“) o tom,  

1) kolik pracovníků Vaší hygienické stanice bylo testováno na virus Covid-19 a byli-li někteří z nich 

otestováni jako  „pozitivní“, pak v jakém počtu, jakým druhem testů (Antigenní, PCR test a nebo jiný 

a jaký) a měl-li ten který pozitivní výsledek testu za následek uložení karantény třetím osobám, 

sdílejícím pracoviště s nakaženou osobou. Dále prosím o sdělení informace, jakými konkrétními 

ustanoveními kterého zákona se zjišťování bezinfekčnosti testováním na Covid-19 ve Vaší organizaci 

řídí. 

2) kolik pracovníků Vaší hygienické stanice nosí v budově hyienické stanice řádně nasazenou účinnou 

ochranu dýchacích cest proti šíření viru Covid 19, zda se jedná o roušku, respirátor FFP-2 nebo jinou 

a jakou, a dále jakými konkrétními ustanoveními kterého zákona a jakými konkrétními medicínskými 

kritérii se správný výběr a způsob nošení účinné ochrany dýchacích cest proti šíření viru Covid-19 ve 

Vaší organizaci řídí. 

Prosím o poskytnutí všech výše uvedených údajů za období počínající měsícem dubnem 2000 až do 

dnešního dne po jednotlivých měsících.  Za laskavé vyřízení předem děkuji. 

S přáním všeho dobrého, 

 

 

 

 

 


