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Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o poskytnutí informací dle zákona

č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů

K Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

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

22. února 2021, evidovanou pod č.j. kterou jste vznesl

následující dotaz: V lednu tohoto roku jsem měl covid, byl jsem v izolaci

a úspěšně z ní vyšel. Když budu chtít ze zahraničí (Anglie) přicestovat za rodinou

do České Republiky, tak potřebuju PCR test před letem a pak po pěti denní izolaci.

Nicméně když už jsem covid měl v nedávné minulosti tak bych byl potencionálně

positivní na PCR test, i když jsem zdráv. Protože člověk po prodělaném covidu má stále

positivní výsledky na PCR test i když už je dávno v pořádku. Znamená to, že nejsem

oprávněn k překročení hranic na dalších x měsíců kvůli tomu, že jsem v nedávné

minulosti prodělal covid?; Vám sděluji následující:

Dle ochranného opatření vydaného MZ dne 26.2.2021, čj. MZDR 20599/2020-

60/MIN/KAN je v bodě I.5. písm. H) stanovena výjimka pro vstup na území ČR pro české

občany, kteří prodělali onemocnění COVID 19 za dodržení podmínek stanovených

ve shora citovaném bodě opatření, jehož text je uveden dále: I.5. body I.2. a I.4 neplatí

pro h) občany ČR, občany EU a držitele platného dlouhodobého víza, průkazu

o povolení k dlouhodobému, přechodnému nebo trvalému pobytu na území ČR

vydaných ČR, kteří předloží písemné lékařské potvrzení v anglickém jazyce, a to

lékařem působícím v ČR nebo v jiném členském státě EU o tom, že nemají klinické

známky onemocnění, prokazatelně prodělali onemocnění, absolvovali podle platných

mimořádných opatření MZ nebo opatření jiného členského státu EU izolaci

ve stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RT-PCR testu a o tom, že

od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní; potvrzení
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musí obsahovat razítko, identifikační údaje lékaře a telefonické spojení. Možný vzor

potvrzení je k dispozici na webových stránkách MZ.

S pozdravem


