
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 22.11.2019 

 

 

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

Dne 27.10.2019 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, spočívající v poskytnutí 

informací:  

 

„… 1) Kolik osob hlášených pro nákazu pohlavně přenosnou chorobou hygienická stanice 

eviduje za rok 2019?  

2) Kolik z osob v otázce č. 1 bylo HIV pozitivních?  

3) Kolik osob uvedených v otázce č. 1 bylo předvoláno k epidemiologickému šetření na 

základě §64 písm. d. zákona 258/2000 sb. Za rok 2019?  

4) Kolik z osob uvedených v otázce č. 3 bylo HIV pozitivních?  

5) U kolika osob byla uložena bloková pokuta za porušení §53 odst. 1. zákona 258/2000 

(podle §92k, odst. 6 písm. c, téhož zákona) v roce 2019?  

6) Kolik z osob uvedených u otázky č. 5 bylo HIV pozitivních? …“ 

 

Dne 8.11. 2019 zaslal povinný subjekt žadateli požadovanou informaci v plném rozsahu, a to 

(citace): 

 

„K bodu č. 1. Vaší žádosti Vám KHS sděluje: 

V roce 2019 k dnešnímu dni, tedy od 1. 1. do 8. 11. 2019, eviduje KHS ve svém správním 

obvodu celkem 109 osob hlášených pro nákazu pohlavně přenosnou chorobou. 

K bodu č. 2. Vaší žádosti Vám KHS sděluje:  

Ze 109 osob uvedených v odpovědi na otázku č. 1  byly evidovány  4 osoby HIV pozitivní.  

K bodu č. 3. Vaší žádosti Vám KHS sděluje:  

Ze 109 osob uvedených v odpovědi na otázku č. 1 byla provedena epidemiologická šetření u 

3 osob.  

K bodu č. 4. Vaší žádosti Vám KHS sděluje:  

Epidemiologická šetření byla provedena u 3 osob HIV pozitivních.  
K bodu č. 5.  a 6. Vaší žádosti Vám KHS sděluje: 

V roce 2019 nebyl ze strany KHS příkazem na místě, tj. příkazovým blokem, uložen správní 

trest, pokuta, za porušení § 53 odst. 1 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 

změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani za přestupek podle § 

92k odst. 6 písm. c) téhož zákona. 

V souvislosti s Vašimi dotazy č. 1, 3 a 4 Vás KHS upozorňuje, že sdělovaná data k počtu osob 

hlášených pro nákazu pohlavně přenosnými chorobami za rok 2019 nejsou úplná, neboť 

Registr pohlavně přenosných chorob není za rok 2019 uzavřen.“ Konec citace. 

 

 

 

Mgr. Zuzana Švarcová 

          ředitelka odboru správního  
 


