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Váš dopis ze dne 11. března 2021

Praha 19. 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 11. března 2021, evidované pod č. j.:

ve věci dotazů: Jakým jiným způsobem lze doložit, že jsem prodělal onemocnění covid-

19 a současně neuplynulo více než 90 dní, ve kterých nemusím podstupovat povinné

testování v zaměstnání, abych dostál výjimce v mimořádném opatření Ministerstva

zdravotnictví MZDR 9364/2021-1/MIN/KAN ze dne 5. 3. 2021 (a dalších)? Lékařské

potvrzení o prodělání onemocnění covid-19 podmiňuje můj praktický lékař

administrativním poplatkem ve výši 300 Kč, což je dle mého názoru nepřijatelné

(všechny informace o mé osobě, včetně data provedení testu, doby trvání izolace, a

dokonce i připraveného formuláře pro vyplnění jsem lékaři dodal sám). Tento poplatek

nejen, že je nepřiměřený vynaloženým nákladům, ale dle mého názoru je i za pouhé

vyplnění "papíru" bez klinického vyšetření lékařem nenárokovatelný. Obzvlášť pak za

stavu, který je v tomto případě pro mě až šikanózní, neboť mi podmiňuje využít

zákonnou výjimku absurdním poplatkem. Lze toto tedy doložit i SMS zprávou z

laboratoře o výsledku pozitivního testu + emailovou komunikací s lékařem o vystavení i

ukončení izolace?,

týkající se předložení dokladu o prodělání onemocnění COVID-19 Vám sdělujeme

následující.

Ministerstvo zdravotnictví vychází z aktuálně platného mimořádného opatření

č. j.: MZDR 47828/2020-22/MIN/KAN s účinností ode dne 17. března 2021, kterým se

mění mimořádné opatření ze dne 1. března 2021, č.j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN,
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ve znění mimořádného opatření ze dne 5. března 2021, č.j. MZDR 47828/2020-

21/MIN/KAN.

Výše uvedené mimořádné opatření v části IV. bodě 2, uvádí, že zaměstnanec je povinen

prokázat to, že podstoupil RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC

antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 podle čl. I, a skutečnosti podle

odstavce 1 potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb.

S pozdravem


