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Nařízení 
Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje se sídlem 

v Karlových Varech č. 2/2021 
ze dne 21.06.2021 

 
 

 
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech (dále jen 
„KHS KK“) jako správní orgán místně příslušný podle § 82 odst. 1 a přílohy č. 2 bodu 5 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) a § 69 odst. 1 písm. h) ve spojení s § 69 odst. 2 zákona o ochraně 
veřejného zdraví vydává postupem podle § 85 odst. 1 a 3 zákona o ochraně veřejného zdraví 
toto nařízení: 
 
 

Čl. I. 
 

Z r u š u j e se nařízení KHS KK č. 6/2021 ze dne 23.12.2020, č.j. KHSKV 14158/2020/RED-
S10, kterým bylo nařízeno mimořádné opatření spočívající v příkazu všem obcím 
s rozšířenou působností na území Karlovarského kraje vyčlenit objekty, které budou 
určeny k izolaci nebo karanténě osob bez přístřeší s místem trvalého pobytu v jejich 
správním obvodu a osob s místem trvalého pobytu v jejich správním obvodu 
vykázaných ze společného obydlí podle § 44 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o Policii“). 

 
 

Čl. II. 
Na základě § 85 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví nabývá toto nařízení platnosti 
dnem jeho vyhlášení, tj. prvním dnem jeho vyvěšení na úřední desce KHS KK. 

 
 

Čl. III. 
 
Podle ust. § 85 odst. 4 zákona o ochraně veřejného zdraví jsou všechny obce 
s rozšířenou působností na území Karlovarského kraje povinny vyvěsit toto nařízení na 
své úřední desce. 
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Čl. IV. 
Odůvodnění 

Výrok I. 
Nařízením KHS KK č.  6/2021 ze dne 23.12.2020, č.j. KHSKV 14158/2020/RED-S10, kterým 
bylo nařízeno mimořádné opatření v souvislosti s probíhající pandemií onemocnění 
koronavirem SARS-CoV-2 spočívající v příkazu všem obcím s rozšířenou působností na 
území Karlovarského kraje vyčlenit objekty, které budou určeny k izolaci nebo karanténě osob 
bez přístřeší s místem trvalého pobytu v jejich správním obvodu a osob s místem trvalého 
pobytu v jejich správním obvodu vykázaných ze společného obydlí podle § 44 zákona o Policii. 
 
Důvod k vydání tohoto mimořádného opatření spočíval ve společenském zájmu izolovat 
uvedené osoby v případě nutnosti jejich izolace, nebo karantény a s ohledem na charakter 
přenosu infekce zabránit jejímu přenosu na jiné fyzické osoby, které by mohly infekční 
onemocnění dále šířit. 
 
V důsledku významné změny epidemiologické situace ve výskytu nákazy COVID-19 v rámci 
území Karlovarského kraje, kdy došlo k významnému poklesu průměrné sedmidenní 
incidence (počet případů hlášených za 7 dní přepočtených na 100 tisíc obyvatel), neshledává 
KHS KK důvodnost platnosti výše uvedeného nařízení. Výše uvedené nařízení KHS KK bylo 
vydáno v době, kdy stoupal počet nových případů COVID-19 a bylo nezbytné zajistit případnou 
izolaci nebo karanténu u osob bez přístřeší a u osob vykázaných ze společného obydlí podle 
§ 44 zákona o Policii. V měsíci prosinci 2020 byla průměrná sedmidenní incidence 320 na 
100 000 obyvatel a dále stoupala (v měsíci lednu 2021 byla 774 na 100 000 obyvatel a 
v měsíci únoru 2021 činila 1143 na 100 000 obyvatel). Od března 2021 byl zaznamenáván 
sestupný trend v průměrné sedmidenní incidenci, v březnu 2021 činila 423 na 100 000 
obyvatel, v měsíci dubnu 2021 byla 265 na 100 000 obyvatel a v měsíci květnu 2021 byla 101 
na 100 000 obyvatel. Sestupný trend ve výskytu nákazy COVID-19 pokračuje i v měsíci červnu 
2021. Zároveň v Karlovarském kraji probíhá intenzivní očkování proti nákaze COVID-19, kdy 
z dat zveřejňovaných Ministerstvem zdravotnictví České republiky vyplývá, že je k 16.06.2021 
v Karlovarském kraji očkováno 1. dávkou vakcíny 188 197 osob a ukončené očkování má 
63 735 osob. V současné době je potenciál dalšího šíření onemocnění v komunitě nízký, 
výskyt nákazy je považován za sporadický (jeden nebo několik případů bez vzájemné 
souvislosti), případně se objevují drobná lokální ohniska nákazy.  
 
V důsledku výše uvedených skutečností bylo tímto nařízením zrušeno nařízení KHS KV 
uvedené v článku I. 
 
Výroky II. a III. 
Podle § 85 zákona o ochraně veřejného zdraví mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí 
jejího vzniku a dále mimořádná opatření k ochraně zdraví fyzických osob při výskytu 
nebezpečných a z nebezpečnosti podezřelých výrobků a nejakostních a z porušení jakosti 
podezřelých vod, při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a jejich ukončení 
včetně uvolnění výrobků na trh nebo do oběhu lze stanovit pro správní obvod krajské 
hygienické stanice nebo jeho část právním předpisem krajské hygienické stanice. Krajská 
hygienická stanice informuje o záměru vydat právní předpis podle odstavce 1 Ministerstvo 
zdravotnictví. Právní předpisy podle odstavce 1 se označují názvem nařízení krajské 
hygienické stanice. Nařízení krajské hygienické stanice musí být vyhlášeno. Vyhlášení se 
provede tak, že se nařízení vyvěsí na úřední desce krajské hygienické stanice na dobu 
nejméně 15 dnů. Dnem vyhlášení je první den jeho vyvěšení na úřední desce krajské 
hygienické stanice. Tento způsob vyhlášení je podmínkou platnosti nařízení krajské hygienické 
stanice. Nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení, pokud 
v něm není stanoveno jinak. Nařízení krajské hygienické stanice jsou kromě toho povinny 
vyvěsit na své úřední desce obce určené v nařízení. 
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KHS KK určila, aby bylo toto nařízení o zrušení vyvěšeno na úředních deskách všech obcí 
s rozšířenou působností na území Karlovarského kraje, neboť zrušené nařízení ukládalo těmto 
obcím povinnost. Nové nařízení tuto povinnost těmto obcím ruší.  
 
Nařízení o zrušení je účinné dnem jeho vyhlášení, který je prvním dnem jeho vyvěšení na 
úřední desce KHS KK. Současně je stanovena i povinnost obcí s rozšířenou působností na 
území Karlovarského kraje, aby toto nařízení o zrušení vyvěsily na svých úředních deskách. 
Tím dojde k publikaci v rámci obcí, kterým byla zrušeným nařízením uložena povinnost. 
 
Výroky II. a III. obsahově navazují na výrok I., kterým došlo z důvodů změny epidemiologické 
situace ve výskytu nákazy COVID-19 v rámci území Karlovarského kraje ke zrušení nařízení 
KHS KK uvedené v článku I.  
 
 
 
 
 

(otisk úředního razítka) 
 

Ing. Lenka Petráková v. r. 
ředitelka Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje 

se sídlem v Karlových Varech 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdělovník 
Ministerstvo zdravotnictví ČR 
Statutární město Karlovy Vary 
Město Ostrov 
Město Sokolov 
Město Kraslice 
Město Aš 
Město Cheb 
Město Mariánské Lázně 
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