KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
LIBERECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V LIBERCI
V Liberci dne 1.2.2022
Č.j.: KHSLB 02338/2022
Sp. značka: S-KHSLB 02338/2022
Počet listů/příloh: 1/0

ROZHODNUTÍ
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci (dále jen „Krajská hygienická
stanice“) jako správní úřad místně příslušný podle § 69 odst. 2 a § 82 odst. 1 a přílohy č. 2
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), a věcně
příslušný podle § 82 odst. 2 písm. m) zákona o ochraně veřejného zdraví rozhodla v řízení
podle § 69 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví takto:
Mateřské škole Liberec, Klášterní 466/4, příspěvkové organizaci se sídlem Klášterní
466/4, 460 05 Liberec V-Kristiánov, IČ: 72742810 (dále „účastník řízení“) se v souvislosti
s výskytem infekčního onemocnění COVID–19, způsobeným novým koronavirem s označením
SARS-CoV-2 v souladu s § 66 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně veřejného zdraví nařizuje
podrobit se mimořádnému opatření podle § 69 odst. 1 písm. b) tohoto zákona, a to:
uzavření třídy dětí Myšáci a Sluníčka umístěných v objektu Mateřské školy, Klášterní
466/4, Liberec V-Kristiánov, jejíž činnost vykonává účastník řízení, na dobu ode dne
„oznámení“ tohoto rozhodnutí do dne 5. 2. 2022.
Odůvodnění:
Na základě epidemiologického šetření bylo zjištěno, že ve třídě Myšáci a Sluníčka Mateřské
školy Klášterní 466/4 Liberec V-Kristiánov provozované účastníkem řízení, došlo k výskytu
infekčního onemocnění COVID-19, způsobeného novým koronavirem s označením SARSCoV-2, a s tím souvisejícímu narůstajícímu riziku možného přenosu nákazy, kdy s přihlédnutím
k cestě přenosu daného infekčního onemocnění se více než 50 % dětí a pedagogických
pracovníků mateřské školy stalo s přihlédnutím k cestě přenosu daného infekčního
onemocnění ve smyslu § 2 odst. 7 písm. a) zákona osobami podezřelými z nákazy. Ve výše
uvedené situaci by tak další provoz obou jmenovaných tříd představoval nepřiměřené
epidemiologické riziko a ohrožení veřejného zdraví.
Původce onemocnění (virus) vylučuje nemocný člověk především sekrety horních cest
dýchacích v podobě kapének. Vstupní branou infekce je dýchací trakt, nákaza se šíří přímým
kontaktem s nemocným člověkem nebo výjimečně nepřímo předměty kontaminovanými
sekrety nemocné osoby. Onemocnění může probíhat jako akutní, vysoce infekční virová
nákaza začínající horečkou, kašlem nebo dušností s případným rozvojem zánětu plic.
V některých případech může mít onemocnění lehký průběh s mírnými příznaky, nebo tyto
příznaky zcela chybí a v tomto případě se jedná o asymptomatickou formu nákazy. Inkubační
doba onemocnění je 1–14 dní.
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Podle § 69 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví mimořádná opatření proti epidemii a
nebezpečí jejího vzniku nařídí v nezbytně nutném rozsahu a rozhodne o jejich ukončení
příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, jehož místní příslušnost se řídí místem vzniku
onemocnění.
Jedním z mimořádných opatření je podle § 69 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně veřejného
zdraví zákaz nebo omezení styku skupin fyzických osob podezřelých z nákazy s ostatními
fyzickými osobami, zejména omezení cestování z některých oblastí a omezení dopravy mezi
některými oblastmi, zákaz nebo omezení slavností, divadelních a filmových představení,
sportovních a jiných shromáždění a trhů, uzavření zdravotnických zařízení jednodenní nebo
lůžkové péče, zařízení sociálních služeb, škol, školských zařízení, zotavovacích akcí, jakož i
ubytovacích podniků a provozoven stravovacích služeb nebo omezení jejich provozu.
Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně veřejného zdraví fyzická osoba, která je
podnikatelem, a právnická osoba jsou povinny podrobit se, podle povahy infekčního
onemocnění, protiepidemickým opatřením, kterými jsou zejména zákaz provozu zařízení,
provozovny nebo jiné činnosti.
Ze shora uvedených důvodů bylo třeba nařídit opatření vycházející z § 66 odst. 1 písm. a)
zákona o ochraně veřejného zdraví a s cílem zabránit dalšímu šíření onemocnění a obě
uvedené třídy uzavřít. Striktním dodržováním stanovených opatření je možné snížit riziko
přenosu nákazy na další osoby na minimum.
Doba uzavření těchto tříd byla stanovena tak, aby pokryla inkubační dobu onemocnění.
S ohledem na shora citovanou právní úpravu a všechny zjištěné skutečnosti krajská
hygienická stanice rozhodla tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení o odvolání:
Podle § 81 odst. 1 a § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
lze se proti tomuto rozhodnutí odvolat do 15-ti dnů ode dne doručení k Ministerstvu
zdravotnictví podáním učiněným u Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem
v Liberci. Podle § 69 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví nemá odvolání odkladný
účinek.

MUDr. Jana Pilnáčková
ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví
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