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V Olomouci dne  10.5.2021 

 

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

Dne 29.4.2021 obdržela Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem 

v Olomouci, (dále jen povinný subjekt), žádost o poskytnutí informace na základě zákona č. 

106/1999 Sb., o poskytnutí informací, ve znění pozdějších předpisů, kdy konkrétně žadatel 

požaduje informace týkající se výstupních dat z testování dětí a žáků za školská zařízení 

Olomouckého kraje, a to k období 12. 4. - 23. 4. 2021 v následujícím rozsahu:  

  

1. „Souhrnný počet testovaných dětí za jednotlivé školy (vždy kumulovaný počet za všechny 

testovací dny v daném období) 

2. Souhrnný počet dětí s pozitivním výsledkem za jednotlivé školy (při použití předepsaných 

antigenních testů) 

3. Souhrnný počet dětí s potvrzeným pozitivním výsledkem za jednotlivé školy (následný PCR 

test) 

4. Souhrnný počet dětí, co do jednotlivých škol k povinné školní či předškolní docházce 

nenastoupily z důvodu odmítnutí testování jejich zákonnými zástupci   

5. Celkový počet osob z personálu jednotlivých škol za dané období, který toho času přišel 

do styku s dětmi    

6. Počet očkovaných osob z personálu jednotlivých škol, který toho času přišel do styku s 

dětmi    

7. Počet testovaných osob z personálu jednotlivých škol, který to času přišel do styku s dětmi 

8. Počet očkovaných osob z personálu za jednotlivé školy Olomouckého kraje k datu 

25.4.2021“    

 

Dne 4.5.2021 zaslal povinný subjekt požadované informace, a to: 

 

Citace: 

 

K bodu 1, 2 a 3 žádosti Vám KHS sděluje následující: 

Požadované údaje jsou Vám poskytnuty v přiložené tabulce. Jedná se o údaje platné 

k 4. 5. 2021 k 8:45 hod. Co se týče údaje o počtu testovaných dětí/žáků/studentů, KHS 

upozorňuje, že jde o počet provedených testů u dětí/žáků/studentů, nikoli o počet testovaných 

dětí. 

K bodu 4 až 8 žádosti Vám KHS sděluje následující: 

Z platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, ani jiných platných právních 

předpisů nevyplývá KHS povinnost vést požadované údaje a školám nevyplývá povinnost je 

KHS hlásit. Z uvedených důvodů KHS tyto údaje nemá k dispozici a nemůže je tedy 

poskytnout. 

 

Konec citace. 

 

 

                      Mgr. Zuzana Švarcová 

                                ředitelka odboru správního  


