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Váš dopis ze dne: 26. dubna 2021

V Praze 28. května 2021

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle

zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů

Ministerstvo zdravotnictví (MZ) obdrželo dne 26.4.2021 Vaši žádost o poskytnutí

informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů, evidovanou pod č. j.: doplněnou

dne 26.5.2021, kterou jste požádal o následující:

1. Přehled výsledků povinných testů ve školách a firmách v týdenních periodách.

2. Přehled výsledků konfirmačních testů ve školách a firmách v týdenních

periodách.

3. Vyčíslení nákladů z veřejných zdrojů určených na zajištění testování

ve školách a firmách za dané období.

4. Jaké parametry musí být splněny, aby tato mimořádná opatření byla zrušena.

K Vaší žádosti Vám sděluji:

Ad 1)

Údaje jsou ze strany školského zařízení či firmy předávány místně příslušné krajské

hygienické stanici.

Hygienické stanice pravidelně zveřejňují např. informace o testování ve školách– vizte

např. Přehled škol a školských zařízení, kde zaznamenán výskyt covid-19, situace k datu
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Královéhradecký kraj (kr-kralovehradecky.cz) apod.

Z pohledu MZ, jakožto povinného subjektu, tedy v této části Vaši žádost 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.

Ad 2)

Ad 1)

Ad 3)

Z pohledu MZ, jakožto povinného subjektu, v této části Vaši žádost 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.

Nákup testů do škol zabezpečuje Státní správa hmotných rezerv - Další nákupy

antigenních testů pro školy - SSHR, náklady související s testováním ve firmách náleží

jednotlivým zdravotním pojišťovnám.

Ad 4

Hlavním parametrem je incidence, což je epidemiologický pojem, který označuje počet

nově nemocných za určitý časový úsek – tj. např. počet nových případů na 100 000 osob

za sedm dnů. Přihlíží se ale také k dalším ukazatelům šíření nákazy. K rozvolňování

může podle počtu nových případů na daném území docházet jak na celostátní, tak

na krajské úrovni.

S pozdravem


