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Váš dopis ze dne 25. února 2021

Praha 8. března 2021

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 25. února 2021, evidované pod č. j.:

ve věci zpracovaného odborného podklad pro naplnění tzv. hygienických

podmínek vzniku nemoci COVID-19 jako nemoci z povolání (dále jen „Odborný

podklad“). Tento Odborný podklad je (pravděpodobně) zmíněn i v článku JUDr.

„Odškodnění zaměstnanců ve zdravotnictví a soc. službách za onemocnění z

povolání COVID-19“ na internetových stránkách Komory záchranářů zdravotnických

záchranných služeb České republiky (https://www.komorazachranaru.cz/aktualita/judr-

martin-mikyska-odskodneni-zamestnancu-ve-zdravotnictvi-a-soc-sluzbach-za-

onemocneni-z-povolani-covid-19), kde se konkrétně mluví o „přípisu Ministerstva

zdravotnictví ze dne 24. června 2020 pro všechny KHS“. Tímto Vás žádám o poskytnutí

informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, konkrétně

o zaslání výše zmíněného Odborného podkladu, případně o zaslání dalších přípisů /

pokynů pro krajské hygienické stanice týkající se ověřování hygienických podmínek

vzniku nemoci COVID-19 jako nemoci z povolání, Vám sdělujeme následující:

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz
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Přílohou Vám zasíláme požadované informace.

S pozdravem

Přílohy:

1) Průvodní dopis,

2) Základní informace k ověřování podmínek vzniku onemocnění COVID-19 pro účely

posuzované nemocí z povolání ke dni 24.6.2020,

3) Stanovisko Společnosti nemocí z povolání ČLS JEP k podmínkám uznání nemoci

COVID-19 za nemoc z povolání ve smyslu platných předpisů,

4) Stanovisko Společnosti nemocí z povolání ČLS JEP k možnosti uznání onemocnění

koronavirem COVID 19 za nemoc z povolání ve smyslu platných předpisů,

5) Návrh doporučení k metodickému návodu zn. 22139/2011 k zajištění jednotného

postupu při ověřování podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemoci

z povolání – onemocnění COVID-19.


