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Váš dopis ze dne 17. března 2021

Praha 31. 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 17. března 20021, evidované pod č. j.:

ve věci tvrzení ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO)

na pondělní tiskové konferenci, že počty zachycených ve firmách je „už z principu

opatření nezbytné okamžitě hlásit skrze lékaře nebo hygienickou stanici“. Chci proto

zaslat dokument, který pan ministr citoval, ze kterého vycházel, ze kterého vyvodil tuto

povinnost. Popřípadě přesné sdělení jména dokumentu, příslušný odstavec, paragraf,

větu písmeno toho dokumentu. Pokud tento dokument nelze zaslat. A jasně označit tu

pasáž, kde je to výslovně uvedeno. Dále uvedl, že firmy jsou povinny vést evidenci a tu

posléze poskytnout. „Jednou za určitý časový horizont toto také dohlásí zpět do našich

databází,“ uvedl. Dle tvrzení KHS toto není pravda. Chci proto objasnit, jestli je tvrzení

pana ministra pravdivé,

Vám sdělujeme následující:

Povinnost zaměstnance (v případě samotestování) hlásit pozitivní test registrujícímu

poskytovateli zdravotních služeb (případně poskytovateli pracovnělékařských služeb)

vyplývá z bodu I./1 mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března

2021, č. j.: MZDR 47828/2020-27/MIN/KAN.

Povinnost vést evidenci provedených testů upravuje bod II. výše uvedeného opatření.
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Povinnost poskytovatelů zdravotních služeb hlásit pozitivní POC antigenní test do ISIN

upravuje obecně mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 5. března 2021,

č. j.: MZDR 60890/2020-2/MIN/KAN.

Povinnost poskytovatele zdravotních služeb hlásit pozitivní výsledky testů na COVID

orgánu ochrany veřejného zdraví vyplývá z § 62 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.

S pozdravem


