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Váš dopis ze dne 7. října 2020

Praha 9. října 2020

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci 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 7. října 2020, evidované ve

věci odběru na test covid ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady žádám o

vysvětlení, jak je možné, že takto účtujete extra poplatky, že to nikde není uvedeno na

webu při objednávání-rezervaci testu, Vám sděluji následující:

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) není k obsahu Vašeho dotazu

povinným subjektem, tím je Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Jelikož se Vaše žádost nevztahuje k působnosti ministerstva, nezbývá než Vaši žádost

odložit dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., podle kterého

povinný subjekt žádost odloží právě v případě, že se požadované informace nevztahují

k jeho působnosti.

Nad rámec výše uvedeného lze konstatovat, že podle příslušné stránky na webu

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (viz https://www.fnkv.cz/zprava-odberova-

mista-covid-19-ve-fnkv) nemocnice cenovou regulaci neporušuje.
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Nabízí základní variantu odběru včetně předání informace o výsledku za regulovanou

cenu 1.756, - Kč, k čemuž nabízí pacientům několik variant testování s příplatkem,

pro které se mohou dobrovolně rozhodnout.

Jednou z těchto variant s příplatkem je balíček TRAVEL, který kromě samotného odběru

a testu obnáší též přednostní vyhodnocení testu a také některé speciální náležitosti

potvrzení o výsledku, které mohou být při cestování do zahraničí výhodou. Klíčové v

tomto ohledu je, že pokud by pacient žádal o poskytnutí testu za základní regulovanou

cenu, bude mu odběr, test a předání výsledku za tuto cenu plnohodnotně poskytnut.

S pozdravem

2

Ccnlmál dumm p..dptt

Eleklrumrk; »mw

\va mswmm emu

Mg'


