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Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů – poskytnutí informace 
 

Přípisem žádáte o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a sice: 
 

1) Kolik bylo Vaším orgánem dne 12. listopadu 2021 provedeno kontrol v zařízeních stravovacích 

služeb a v kolika případech bylo zjištěno porušení mimořádného opatření MZ omezujícího 

poskytování služeb. 
 

2) Kolik bylo v uvedený den vydáno Vaším orgánem rozhodnutí o nařízení karanténních opatření 

podle § 67 zák. č. 258/2000 Sb., kolik z toho se týkalo dětí, žáků a studentů základních a středních 

škol. 
 

3) Kolik v tento určený den bylo provedeno testů na přítomnost viru HIV ve Vašem regionu a kolik 

procent bylo s pozitivním výsledkem. 
 

4) Stejná informace, která by měla statisticky vypovídající hodnotu year-to-day, to znamená, ke 

stejnému datu v loňském roku a s predikcí year-to-day na rok 2022, kterou bych mohl použít ve své 

odborné práci. 
 

5) Kolik procent očkovaných proti Hepaviru starších 18ti let je ve Vašem regionu a dále kolik je jich 

pod 18let věku. 

 

Ad 1 a 2) Na základě Vaší žádosti poskytuje Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem 

v Pardubicích v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů, odkazy na internetové stránky, kde jsou informace 

zveřejněny: 
 

Internetové stránky Ministerstva zdravotnictví České republiky: 
 

https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/prehled-kontrol-khs-opatreni-covid19/ 
 

https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum/datove-tiskove-zpravy-ke-covid-19/ 
 

Internetové stránky Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích: 
 

https://www.khspce.cz/poskytnuti-informace-covid19/ 
 

Ad 3 - 5) Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích nemá k dispozici 

požadované statistické údaje, neboť evidenci těchto údajů nevede.  
 

 

S pozdravem 

                   Mgr. Lukáš Kristl 

              ředitel odboru správního 
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