
K R A J S K Á  H Y G I E N I C K Á  S T A N I C E  
OLOMOUCKÉHO  KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI 

Wolkerova 74/6,  779 00  Olomouc,  tel. 585 719 111,  e-mail: epodatelna@khsolc.cz,  ID: 7zyai4b 

 

V Olomouci dne  22.08. 2022 

 

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

 

Dne 10. 08. 2022 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 žadatel požadoval 

poskytnutí následujících informací: 

 

„1) Jaký byl zaznamenán celkový počet záchytů viru chřipky v roce 2018 v OK.  

 2) Jaký byl zaznamenán celkový počet záchytů koronaviru SARS-CoV-2 v roce 2018 v OK. 

 3) Jaký byl zaznamenán celkový počet záchytů viru chřipky v roce 2019 v OK.  

 4) Jaký byl zaznamenán celkový počet záchytů koronaviru SARS-CoV-2 v roce 2019 v OK.  

 5) Jaký byl zaznamenán celkový počet záchytů viru chřipky v roce 2020 v OK.  

 6) Jaký byl zaznamenán celkový počet záchytů koronaviru SARS-CoV-2 v roce 2020 v OK.  

 7) Jaký byl zaznamenán celkový počet záchytů viru chřipky v roce 2021 v OK.  

 8) Jaký byl zaznamenán celkový počet záchytů koronaviru SARS-CoV-2 v roce 2021 v OK.  

 9) Jaký byl zaznamenán celkový počet záchytů viru chřipky v roce 2022 v OK.  

 10)Jaký byl zaznamenán celkový počet záchytů koronaviru SARS-CoV-2 v roce 2022 v OK.“ 

 

Dne 18. 08. 2022 zaslal povinný subjekt požadované informace v následujícím rozsahu: 

 

„K bodu 1, 3, 5, 7, 9 KHS uvádí: 

KHS v úvodu upozorňuje, že ve spolupráci s vybranými praktickými lékaři pro dospělé, 

praktickými lékaři pro děti a dorost a Státním zdravotním ústavem realizuje pouze sentinelové 

surveilllance respiračních virů, kdy v rámci těchto studií jsou zjišťovány i viry chřipky. 

V rámci registru aktuálního zdravotního stavu fyzických osob jsou dále evidovány závažné 

případy onemocnění s prokázaným chřipkovým virem, u kterých byla nutná hospitalizace ve 

zdravotnickém zařízení. V sezóně 2018/2019 v rámci sentinelové surveillance respiračních 

virů bylo zjištěno 6 případů chřipkového viru a hlášeno 32 případů se závažným průběhem. 

V sezóně 2019/2020 v rámci sentinelové surveillance respiračních virů byl zjištěn 1 případ 

chřipkového viru a hlášeno 23 případů se závažným průběhem. V sezóně 2020/2021 v rámci 

sentinelové surveillance respiračních virů nebyl zjištěn případ chřipkového viru a nebyl 

hlášen případ se závažným průběhem. V sezóně 2021/2022 v rámci sentinelové surveillance 

respiračních virů nebyl zjištěn případ chřipkového viru a k datu odeslání sdělení Vaší žádosti 

nebyl hlášen případ se závažným průběhem.  

 

K bodu 2, 4, 6, 8, 10 KHS uvádí: 

V roce 2018 a 2019 KHS neeviduje žádný záchyt koronaviru SARS-CoV-2. V roce 2020 KHS 

eviduje 42 698 potvrzených případů koronaviru SARS-CoV-2.V roce 2021 KHS eviduje 

72 786 potvrzených případů koronaviru SARS-CoV-2. V roce 2022 k datu 17.8.2022 KHS 

eviduje 86 768 potvrzených případů koronaviru SARS-CoV-2.“ 

 

 

 

                      Mgr. Zuzana Švarcová 

                                ředitelka odboru správního  


