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Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle  
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů / odložení žádosti  
 
Dne 12. září 2021 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) Vaši žádost o poskytnutí 
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, evidovanou pod č.j. xxx,  kterou jste požádal o informace v souvislosti 
testováním ve dnech 01.09.2021, 06.09.2021  
a 09.09.2021, ve školách (jednotlivě pro každý z uvedených dnů testování ve školách 
v celé oblasti geograficky ohraničené Vaší místní působností), konkrétně:   

1) Kolik testů bylo ve školách provedeno? 
2) Kolik bylo pozitivních výsledků? 
3) Kolik z těchto pozitivních výsledků bylo následně ověřeno pozitivním PCR 
testem?  
4) Jaké byly hodnoty Ct (cycles treshold) u těchto pozitivních výsledků? 
5) Kolik z těchto PCR pozitivních žáků mělo klinické příznaky nemoci Covid-19? 
6) Kolik z těchto nemocných bylo hospitalizováno?  

 
K Vašim dotazům sděluji následující: 
 
Ministerstvo zdravotnictví disponuje co do Vašeho požadavku pouze dílčí informací, a to 
statistikami pro první kolo testování. Tyto informace Vám poskytujeme níže. 
 
Testování ve školách bylo 3kolové: 1. kolo proběhlo 1.- 2. 9. 2021. Referenční databáze 
celkem obsahuje údaje od 5 328 škol) - počet všech školami nahlášených testů 1. kola 
testování je 1 133 530. 
 
Počet PCR potvrzených záchytů nákazy z 1. kola testování celkem (definitivně potvrzené 
pozitivní záchyty nákazy, tj. konfirmace PCR po Ag testech a primární záchyty PCR  
ze škol testujících metodou PCR) je 123. 
 
Školy mohly testovat kombinovaně PCR metodou i Ag testy - primární testy, v případě 
pozitivního výsledku Ag testu byl následně proveden tzv. konfirmační PCR test. Vzhledem 
k tomu, že počet všech pozitivních výsledků primárních testů 1. kola testování je 375, je 
počet všech negativních výsledků primárních testů 1. kola testování (1 133 530-375) 1 133 
155. Počet PCR potvrzených záchytů nákazy z 1. kola testování celkem (definitivně 
potvrzené pozitivní záchyty nákazy, tj. konfirmace PCR po Ag testech a primární záchyty 
PCR ze škol testujících metodou PCR) je 123. Definitivně negativních výsledků 1. kola 
testování je 1 133 407. 
 
Statistické údaje sdružuje Ústav zdravotnických informací a statistiky, který plánuje 
provedení velmi komplexní analýzy testů ve školách, která však ještě není dokončena  
a není tudíž možné Vám všechna požadovaná data poskytnout.  
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Dotaz č. 4 týkající se hodnot CT u pozitivních výsledku je pak dotazem na příslušné 
laboratoře, MZ těmito informacemi nedisponuje.  
 
Vaši žádost tedy v této části nezbývá než částečně 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.   
  
Dotazy č. 5 a 6 nedokážeme odpovědět, neboť příslušné analýzy se dosud neprováděly. 
 
 
S pozdravem 
 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Daniela Kobilková 

ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 


