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Žádost o poskytnutí informací - vYřízení

ve Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve mění pozdějších předpisů, kterou jste
podal dne 3. 3. 2020, se dotazujete, proč bylo roZhodnutí Krajské hygienické stanice Libereckého
kraje se sídlem v Liberci č.j.: KHSLB 04395/2020 ze dne 28. 2. 2020 vydáno, včetně zaslání
směrnic, pokynů, nařízení a vyhlášek. Žádáte také o sdělení, kdo učinil k vydání roZhodnutí
pokyn, zda jsou pracovníci KHS hodnoceni podle toho, zda mají finanční odměny za vydaná
rozhodnutí o uložení karantény nebo zdali KHS soutěži' mezi sebou o to, kolik osob budou mít
v karanténě, či aby splnili nařízené kvóty zadané svými nadňzenými. Také žádáte o informaci, na
kolik osob byla Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje uvalena karanténa. V další
žádosti o informace ze dne 6. 3. 2020 se dožadujete sdělení, na základě jakého zákona, pokynu
nebo směrnice může pracovnice tímto @ůsobem vydírat občany ČR. Konečně žádáte o sdělení
informace, zda KHS udělala opatření ve formě dohledávání osob, které se skutečně nacházely
v ohnisku nákazy Coronavirem, zdali například využila součinnosti vůči cestovním kancelářím a
společnostem, které mají na území Itálie provozovny a jejich pracovníci průběžně cestují z Itálie
do ČR a zdali KHSLB průběžně sleduje zdravotní stav těchto osob.

K tomuto Vám Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci (dále jen
,,Krajská hygienická stanice") sděluje následující. Důvody vydání předniětného rozhodnutí jsou
uvedeny v jeho odůvodnění. V souhrnu lze říci, že důvodem byla skutečnost, že jste v době
vydání rozhodnutí byl shledán osobou podezřelou z nákazy infekčním onemocněním COVID-19
a v zájmu zabránění případného šíření tohoto onemocnění Vám byla nařízena karanténa.
RoZhodnutí bylo vydáno na základě vyhodnocení situace úřední osobou, která je k vydávání
tohoto typu rozhodnutí kompetentní a v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Znění
daného zákona lze nalézt na internetových stránkách.

Zaměstnanci Krajské hygienické stanice pak nejsou hodnoceni a nemají finanční odměny za
vydaná roZhodnutí o nařízení karantény, kvóty na počet vydání rozhodnutí nejsou a jednotlivé
krajské hygienické stanice mezi sebou o počet vydaných rozhodnutí o nařízení karantény
nesoutěží. Rozhodnutí ve věci nařízení karantény jsou vydávána v souladu se zákonem
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č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve mění
pozdějších předpisů.

K dnešnímu dni pak bylo z důvodu podezření z nákazy onemocněním COVID-19 vydáno sedm
roZhodnutí o nařízení karantény, další karantény v Libereckém kraji byly naři'zeny poskytovateli
zdravotnických služeb v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., ve mění pozdějších předpisů, a s
opatřeními vydanými Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Ve věci součinnosti, Krajská hygienická stanice nedisponuje stejnými pravomocemi jako Policie
ČR a nemůže po jednotlivých osobách, konkrétně po cestovních kancelářích vyžadovat
součinnost tak, jak je márna z § 8 trestního řádu. Krajská hygienická stanice má v souladu s § 62a
zákona č. 258/2000 Sb., ve mění pozdějších předpisů, oprávnění provádět epidemiologické
šetření zaměřené zejména na ověření diagnózy a zjištění ohniska nákaZy. Tohoto svého
oprávnění, které je pro ni současně povinností, plně využívá za účelem dohledání osob
onemocnělých či osob podezřelých z nákazy a učinění opatření k zabránění či omezení dalšího
šíření infekčního onemocnění. Co se týče všech osob cestujících z Itálie, tedy i zaměstnanců
cestovních kanceláří, dopadá na ně opatření vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR, jehož
součástí je i karanténa těchto osob. jejich zdravotní stav pak sledují podle jeho závažnosti oni
sami, případně poskytovatelé zdravotních služeb. Co se týče počtu zemřelých v důsledku
onemocnění COVID-2019, do dnešního dne Česká republika žádný takový případ neeviduje.

JUDr. Eva Nekvindová
ředitelka odboru správního
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