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V Olomouci dne 15.4.2020 

 

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

Dne 30.3.2020 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 

následující informace:  

 

- „Kolik osob eviduje Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci 

jako pozitivně testovaných na virus SARS-CoV-2 v rámci své místní příslušnost? 

- Žádám, aby mi byla poskytnuta informace též v budoucnu, dojde-li k její změně. 

Aktualizaci informace mi postačí zaslat jedenkrát denně.“ 

 

Dne 2.4.2020 zaslal povinný subjekt žadateli požadovanou informaci v plném rozsahu, a to 

(citace): 

Podle § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. pokud žádost o poskytnutí informace směřuje 

k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do 

sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání 

zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází. 

V souladu s citovaným ustanovením Vám KHS sděluje hypertextový odkaz na webovou 

stránku KHS, kde je Vámi požadovaná informace zveřejněna: 

http://www.khsolc.cz/info_verejnost.aspx. Přehled aktuální situace v Olomouckém kraji 

v souvislosti s onemocněním COVID-19 můžete sledovat na uvedené webové stránce i do 

budoucna, neboť zveřejněné informace jsou pravidelně každý den aktualizované.  

 

Pro úplnost Vám rovněž KHS sděluje hypertextový odkaz na webovou stránku Ministerstva 

zdravotnictví České republiky, kde je možné sledovat přehled aktuální situace v souvislosti 

s onemocněním COVID-19 v České republice: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19. 

 

S ohledem na platné právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů není možné sdělovat 

žádné další bližší podrobnosti. 

 

Konec citace. 

 

Mgr. Zuzana Švarcová 

          ředitelka odboru správního  
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