
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Rep ”a z. a] „, ČESKÉ REPUBLIKY

Váš dopis ze dne 23. ledna 2021

Praha 4. února 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 23. ledna 2021, evidované pod č. j.: ve

věci dotazů tykajících se antigenního testovaní v České republice:

˗ kolik bylo provedeno testu ke dni 23.1.2021,

˗ kolik z nich bylo negativních,

˗ kolik z nich bylo pozitivních,

˗ kolik pracovišť do tohoto testovaní bylo zapojeno,

˗ soupravy testu – jakých značek bylo použito,

˗ jaké byly náklady na jejich pořízení,

˗ jaké byly náklady na provedeni samotného testovaní – mzdy zaměstnanců a náklady

na provoz akce,

˗ jaké výše byly náklady na marketing cele akce,

Vám sdělujeme následující:

Co se týká otázek na antigenní testování, jsou veškerá potřebná data zveřejněna online

na webu mzcr.cz zde: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/api/v2/covid-19,

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Jedná se tedy o datové sady obsahující denní počty provedených testů s rozlišením na

PCR testy a antigenní testy na onemocnění COVID-19 dle hlášení laboratoří. Dále jsou

v sadách uvedeny počty testů dle indikace (diagnostické indikace, epidemiologické

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

tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

”a ?Z a ČESKÉ REPUBLIKY

indikace, preventivní a plošné testování, ostatní), pozitivní záchyty dle indikace testu a

pozitivní záchyty dle typu testu (symptomy jsou objektivně vyšetřeny u indikovaných

osob, v rámci plošného testování jde o vyjádření subjektivního posouzení testovaného).

Zdrojem dat je centrální Informační systém infekčních nemocí (ISIN). Primární data byla

analyticky zpracována a následně transformována do podoby publikovatelné online

týmem ÚZIS ČR.

Seznam odběrových míst a laboratoří je rovněž zveřejněn na webu Ministerstva

zdravotnictví zde: https://koronavirus.mzcr.cz/kapacity-odberovych-mist-a-laboratori/.

Co se týká dotazu ohledně souprav testů - jakých značek bylo použito a jaké byly

náklady na jejich pořízení, Vám sdělujeme, že vláda ČR dne 2. listopadu 2020

usnesením č. 1143 pověřila Všeobecnou zdravotní pojišťovnu České republiky a ostatní

zdravotní pojišťovny (dle zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových

a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů), zajištěním nákupu a

distribuce screeningových POC antigenních testů (s využitím výjimky podle § 29 písm. c)

zákona č. 134/2016 Sb.), které splňují kvalitativní kritéria: certifikace CE IVD, sensitivita

více než 90 %, specificita více než 97 %. S ohledem na výše uvedené a z důvodu, že se

předmět žádosti nevztahuje k působnosti ministerstva a ani požadovanými informacemi

nedisponuje, nezbývá než žádost v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. c) zákona

č. 106/1999 Sb. odložit.

Doporučujeme Vám obrátit se na jednotlivé zdravotní pojišťovny. Dále uvádíme odkaz na

registr smluv, kde je uveřejněna smlouva o zajištění komplexní dodávky a distribuce

screeningových POC antigenních testů ke stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-

CoV-2 včetně příloh, https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14387388

Dotaz ve věci nákladů na provedeni samotného testovaní – mzdy zaměstnanců a

náklady na provoz akce se nevztahuje k působnosti ministerstva a ani požadovanými

informacemi nedisponuje, nezbývá než žádost v souladu s ustanovením § 14 odst. 5

písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. odložit.

Doporučujeme Vám obrátit se na jednotlivá zdravotnická zařízení.

K dotazu, jaké výše byly náklady na marketing cele akce, Vám sdělujeme,

že v souvislosti s antigenním testováním nebyly vynaloženy žádné náklady na marketing

nad rámec běžných činností, které tiskový odbor Ministerstva zdravotnictví vykonává.

S pozdravem


