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Váš dopis ze dne 14. října 2020

V Praze dne 17. října 2020

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informace dle zákona č.106/1999

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví

dne 14. října 2020, evidované kterou jste

požadoval:

1. Prověření, podle jakého nařízení účtují nemocnice v působnosti Ministerstva

zdravotnictví ceny za test PCR, tedy přehled cen, včetně příplatků ve všech

nemocnicích v působnosti ministerstva zdravotnictví - tedy státu.

2. Komu patří laboratoře v nemocnicích spravovaných státem, tedy kdo je jejich

majitelem podle Živnostenského rejstříku nebo rejstříku firem.

3. Pověření kontrolního oddělení MZ, aby se věnovalo se vší vážností Vašemu

podání;

Vám sděluji následující:

K bodu č. 1

Ceny testů, včetně všech dobrovolných příplatků, jsou zveřejněny na webových stránkách

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, přičemž cenová politika FNKV neodporuje

cenové regulaci podle cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví č. 8/2020/CAU.

Podle Vašeho vlastního vyjádření (které bylo obsaženo v první žádosti o informace) jste

na přímý dotaz pracovníka na odběrovém místě potvrdil, že žádáte o test pro účely

cestování. Je zřejmé, že se jednalo o nedorozumění, kdy jste dotaz pracovníka správně

nepochopil jako dotaz směřující k tomu, zda máte zájem o balíček TRAVEL, zatímco

pracovník odpověď pochopil jako potvrzení zájmu o balíček TRAVEL. Je politováníhodné,

že na odběrovém místě došlo k tomuto nedorozumění, a patrně by bylo možné hledat

Ministerstvo zdravotnictví, Kancelář ministra

Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, www.mzcr.cz



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

4m Fi *Z va ČESKÉ REPUBLIKY

řešení tohoto nedorozumění přímo s nemocnicí, nebo s nemocnicí prostřednictvím odboru

přímo řízených organizací MZ například cestou dodatečné slevy. Nicméně důsledkem

uvedených skutečností není závěr, že by FNKV porušovala cenovou regulaci.

K bodu č. 2

Přehled laboratoří zasílám v příloze.

K bodu č. 3

Podnět byl předán příslušnému odboru (Odbor kontroly) Ministerstva zdravotnictví.

S pozdravem

Příloha (1) Dle textu
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