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Váš dopis ze dne 7. dubna 2021

Praha 26. dubna 2021

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

7. dubna 2021, evidovanou pod č.j. kterou jste požádal

o informace ve věci testování žáků ve školách Vám k jednotlivým dotazům sděluji

následující:

1. Informace o tom, jaký druh testovacích tyčinek má být používán k testování dětí

a mládeže ve školách.

K testování dětí a mládeže ve školách může být použito více vhodných testů. Jejich

konkrétní vymezení a vymezení podmínek, za kterých mají být použity, upřesňuje dále

Ministerstvo zdravotnictví v mimořádném opatření č.j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN ze

dne 6. dubna 2021 (dále jen MO).

2. Informace o tom, zda testovací tyčinky zjišťují přímo SARS-COV-2, nebo

koronaviry obecně.

Pokud budou pod pojmem "testovací tyčinky" rozuměny antigenní testy na přítomnost

antigenu viru SARS-CoV-2 ve smyslu MO, pak testovací tyčinky zjišťují přímo SARS-

COV-2.

3. Certifikát kvality testovacích tyčinek.

Certifikát kvality se pro testovací tyčinky nevydává.

4. Informace o výrobci testovacích tyčinek

Informace o výrobci jsou povinně uvedeny na obalu každé předmětné testovací sady.
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5. Licenci výrobce testovacích tyčinek

Výrobci testovacích tyčinek nemají povinnost dokládat správním orgánům žádnou formu

licence.

6. Výpis ze státního rejstříku výrobní firmy či společnosti, která testovací tyčinky

vyrobila.

Prosíme o specifikaci pojmu "státní rejstřík výrobní firmy či společnosti", z dotazu není

zřejmé, na co se dotazujete.

7. Dokumenty schválení a akreditace společnosti, která schvalování prováděla.

Z dotazu není zřejmé, jakou informaci požadujete. Uvádím však, že Ministerstvo

zdravotnictví neakredituje žádné společnosti, nevede tedy ani žádný seznam, který by

mohl dotazu odpovídat. Stejně tak pojem "dokumenty schválení" je příliš široký na to, aby

jej povinný subjekt mohl určit. Prosíme o bližší určení.

8. Platné firemní licence

Výrobci testovacích tyčinek nemají povinnost dokládat správním orgánům žádnou formu

licence.

9. Informaci o tom, kolik roků byly dělány zkoušky testovacích tyčinek a s jakým

výsledkem. Jaké měly testované osoby reakce a vedlejší účinky.

Ministerstvo zdravotnictví je podle ustanovení § 10 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb. ústředním

orgánem státní správy pro zdravotní služby, ochranu veřejného zdraví, zdravotnickou

vědeckovýzkumnou činnost, poskytovatele zdravotních služeb v přímé řídící působnosti,

zacházení s návykovými látkami, přípravky, prekursory a pomocnými látkami, vyhledávání,

ochranu a využívání přírodních léčivých zdrojů, přírodních léčebných lázní a zdrojů

přírodních minerálních vod, léčiva a prostředky zdravotnické techniky pro prevenci,

diagnostiku a léčení lidí, zdravotní pojištění a zdravotnický informační systém, pro

používání biocidních přípravků a uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh.

Vaši žádost tedy v tomto bodě nezbývá, než odložit dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c)

zákona č. 106/1999 Sb., podle kterého povinný subjekt žádost odloží v případě, že se

požadované informace nevztahují k jeho působnosti. Povinný subjekt těmito informacemi

nedisponuje. Lze konstatovat, že informací disponuje subjekt od ministerstva odlišný, a to

výrobce zdravotního prostředku.

10. Povolení od Státního ústavu pro kontrolu léčiv, kterým je umožněno testování

obyvatelstva ČR těmito testovacími tyčinkami.

Testování obyvatelstva ČR nevyžaduje povolení od Státního ústavu pro kontrolu léčiv.
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11. Jedné vzorové testovací tyčinky, kterou odešlu do laboratoře na zkoušku.

Povinný subjekt nedisponuje vzorky testovacích tyčinek. Nadto požadovaný vzorek

testovací tyčinky nesplňuje definici informace, tak jak ji chápe § 3 odst. 3 zákona

č. 106/1999 Sb., neboť se nejedná o obsah písemného záznamu na listině, záznamu

uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo

audiovizuálního.

12. Informaci o tom, zda mi bude jako zákonnému zástupci umožněno klást dotazy dle

§ 31, odst. 2 b) kdy se mohu ptát na účel, povahu, předpokládaný přínos, možné

důsledky a rizika navrhovaných zdravotních služeb, včetně jednotlivých

zdravotních výkonů a na tyto dotazy mi bude PLNĚ odpovězeno.

Ano - v případě testování dětí v předškolním vzdělávání, žáků 1.-3. ročníku 1. stupně ZŠ a

žáků škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona je umožněna asistence při

provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo

být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). Veškeré bližší

informace vizte na internetových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

zde: https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021 či v manuálu zde:

https://testovani.edu.cz/files/msmt-manual-testovani-06-04-2021.pdf (zasíláme v příloze

včetně informačního letáku pro rodiče).

13. Jak bude naloženo s odebranými vzorky:

Kde budou vzorky s odebraným materiálem uloženy

Jak budou vzorky s odebraným materiálem likvidovány

Viz příloha – manuál MŠMT v příloze.

14. Zda bude mít osoba provádějící testy zdravotnické vzdělání (nikoliv pouze

proškolení) Zda bude mít osoba provádějící testy sama vždy aktuální test ke dni

provádění testování

Testování provádějí přímo žáci. Testování se provádí neinvazivními testy, aby se

zabránilo možnému porušení integrity sliznice dutiny nosní a ústní. V případě

konfirmačních PCR testů provádí odběr zdravotnický personál, který jej provede tak, aby

k poškození sliznic nedocházelo.

15. Zda bude poskytnuto na výběr více možnosti testů, např. antigenní, z krve atd.

neboť takovéto existují.

Všechny antigenní testy používané k testování ve školách musí splňovat podmínky

Ministerstva zdravotnictví ČR a mít schválenou výjimku k samotestování. V tuto chvíli jsou

distribuovány testovací sady Singclean.

Jak uvedeno v Ad 1) K testování dětí a mládeže ve školách může být použito více

vhodných testů. Jejich konkrétní vymezení a vymezení podmínek, za kterých mají být
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použity, upřesňuje dále Ministerstvo zdravotnictví v mimořádném opatření č.j. MZDR

14592/2021-3/MIN/KAN ze dne 6. dubna 2021 (dále jen MO).

V dalším si Vás dovoluji odkázat na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy viz např.

zde: https://testovani.edu.cz/faq-nejcastejsi-dotazy.

S pozdravem

Přílohy (2) Dle textu


