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Váš dopis ze dne: 7. dubna 2021

V Praze 16. dubna 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 14. dubna 2021, evidované pod č. j.:

ve věci „Zastavení rozhodnutí ministra zdravotnictví Jana Blatného

(antigenní testování dětí a nošení chirurgických roušek, nanoroušek, respirátorů ve

třídách“, Vám sdělujeme následující:

Význam testování, který byl nastolen bývalým panem ministrem, podporuje i současný

ministr zdravotnictví Petr Arenberger, který uvedl, že: „Návrat dětí do škol je dlouhodobě

jednou z našich priorit. Je proto pozitivní zprávou, že se opět podařilo otevřít školy

a nastavit systém pravidelného testování, které je velmi dobrou formou efektivní

prevence. Díky testování jsme schopni zachytit potenciální zdroje nákazy a zamezit

tomu, aby se onemocnění nekontrolovaně šířilo v žákovské komunitě.“

Celý systém se bude sledovat a pravidelně vyhodnocovat. Výsledky a případné

modifikace navržených opatření však bude možné posoudit až v blízké budoucnosti, jak

dodává ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky „Pilotní data

dokládají, že testování ve školách je datově a informačně podchyceno. Pro celkové

vyhodnocení záchytů bude nutné vyčkat na uzavření dat minimálně za celý týden.

Samotný efekt škol se může projevit nejdříve za 10 dní. Děti přišly do škol

z domácností.“

Aktuální vyhodnocení sledujte na portálu koronavirus.mzcr.cz.
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Nad rámec výše uvedeného si Vám dovolujeme poskytnout formulář, který je návodem

pro podání žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s touto

citovanou normou. Obsahuje tedy návod, jak při žádosti neopomenout vyplnit všechny

obligatorní údaje. Věřím, že Vám bude k užitku při další komunikaci s Ministerstvem

zdravotnictví či jiným orgánem.

Pokud jde o Váš dotaz formulovaný dle zákona č. 106/1999 Sb., jak bylo s Vaší žádostí

naloženo, a zda jí bylo vyhověno nebo byla postoupena, uvádíme, že na základě shora

uvedeného Ministerstvo zdravotnictví aktuálně neuvažuje o změně rozhodnuti týkajícího

se antigenního testování dětí a nošení roušek ve třídách, a pročež Vaší žádosti

vyhověno nebylo a dále postupována nebude. Státní správa však bude proces

monitorovat a průběžně vyhodnocovat a dle vývoje situace může doznat úprav.

S pozdravem


