Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážení,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfoZ")
Vás žádám o poskytnutí následujících informací:

1) Provádí vaše zdravotnické zařízení testy na přítomnost viru COVID19?
2) Pokud ano, je tento test na COVID19 prováděn přímo v rámci komplementu Vaší
nemocnice nebo jej provádíte u jiného poskytovatele? (Pokud je to u jiného
poskytovatele, prosím o jeho identifikaci)
3) Kolik testů bylo provedeno od 1. března 2020?
4) Pokud provádíte testy ve vlastním zařízení, jaké jsou náklady na jeden test? Pokud
nechcete sdílet přesné náklady, prosím o odpověď na otázku, zda jste schopni splnit
cenové omezení Ministerstva zdravotnictví 1674 Kč?
Za vaše odpovědi předem děkuji a vážím si vašeho času, který jste mi takto věnovali.
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Dne 22. 5. 2020 byla Uherskohradišťské nemocnici a.s. doručena žádost pana
.,
o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále
jen zákon o informacích), v níž podatel žádá o poskytnutí informací vztahujících se k PCR testům na
přítomnost viru COV1D 19, přičemž jsou položeny následující otázky:
1) Provádí vaše zdravotnické zařízení testy na přítomnost viru COVID 19?
2) Pokud ano, je tento test na COVID 19 prováděn přímo v rámci komplementu Vaší nemocnice
nebo jej provádíte u jiného poskytovatele? (Pokud je to u jiného poskytovatele, prosím o jeho
identifikaci.)
3) Kolik testů bylo provedeno od 1. března 2020?
4) Pokud provádíte testy ve vlastním zařízení, jaké jsou náklady na jeden test? Pokud nechcete
sdílet přesné náklady, prosím o odpověď na otázku, zda jste schopni splnit cenové omezení
Ministerstva zdravotnictví 1674 Kč?
K položeným dotazům sdělujeme následující:

ad 1 ),2)

ad 3)
ad 4)

Uherskohradišťská nemocnice a.s. zajišťuje provedení PCR testů na Covid 19
prostřednictvím externího subjektu, kterým je společnost IFCOR-99, s.r.o., Viniční
4049/235, Židenice, 615 00 Brno, Laboratoř molekulární biologie a genetiky. Od 1.6.2020
bude Uherskohradišťská provádět PCR testy ve vlastní režii na oddělení klinické
mikrobiologie.
Od 1. 3. do 23. 5. 2020 bylo provedeno 1987 PCR testů na Covid 19.
PCR testy prozatím zajišťujeme u externího subjektu, nicméně je naším záměrem je
provádět v rámci vlastní laboratoře. Dle našich kalkulací budou náklady na provedení
jednoho PCR testu pro samoplátce v závislosti na počtu provedených testů kolem 2.250
Kč, z toho tvoří 1450 Kč fixní náklady (test) a zbytek personální náklady, odpisy a jiné
režijní náklady. U testů, které budou hrazeny zdravotní pojišťovnou, odpovídá platba od
pojišťovny maximální částce stanovené Ministerstvem zdravotnictví.
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