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Váš dopis ze 14. dubna 2020

Praha 17. dubna 2020

podáním ze dne 31. 3. 2020, adresovaným Ministerstvu zdravotnictví

(dále též „ministerstvo"),

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

pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.") požádal o poskytnutí informací

související s epidemií infekční choroby označované jako COVID-19, konkrétně v podobě

sdělení počtu osob, otestovaných na Covid-19, a to po jednotlivých dnech od začátku

března 2020 s tím, že Vám jde o počty osob, nikoli provedených testů.

Dopisem ministerstva ze dne 9. 4. 2020 Vám bylo

sděleno, že datové sady ministerstva ve věci COVID-19 naleznete na níže uvedených

odkazech s tím, že počty testovaných osob ministerstvo nedisponuje, přičemž

zveřejněny jsou datové sady s počtem provedených testů, což je z hlediska potřeby

ministerstva v kontextu vývoje dostačující a zcela relevantní údaj.

Na tento přípis jste navázal novou žádosti podanou dle zákona č. 106/1999 Sb.

ze dne 14. 4. 2020, v níž jste požádal o sdělení, zda se při prováděných testech daný

test zapisuje na konkrétní osobu, zda ministerstvo, ani jeho organizace nemají v údajích

o testech identifikátory konkrétních osob, aby bylo možné testy jednoduše přiřadit

k osobám, a zjistit tak počet testovaných osob, a konečně zda se ministerstvo či jemu

podřízené organizace snaží zjistit počty testovaných osob.

K žádosti sdělujeme následující:

Testy PCR jsou evidovány dle rodných čísel vyšetřovaných (rapid testy zatím evidovány

nejsou), přičemž do informačního systému ISIN se v souladu s mimořádným opatřením
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ze dne 24. 3. 2020 MZDR 12996/2020-1/MIN/KAN zadávají jen pozitivní výsledky,

pročež ministerstvo disponuje toliko počtem pozitivních nálezů (pouze ty jsou pro něj

relevantní). Jak známo, osoba s pozitivním testem následně absolvuje minimálně další

dva testy.
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