
 

 

VÁŠ DOPIS ZN.:   

ZE DNE:  

 

SPIS. ZNAČKA:  S-KHSMS 119691/2021/2/OV/OPaK 

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 119691/2021/OV/OPaK 

VYŘIZUJE: Mgr. et Mgr. Kateřina Matušková  

TEL.: 595 138 182 

E-MAIL: katerina.matuskova@khsova.cz 

 

DATUM:  24.11.2021 

 

 

Poskytnutí informací dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

Dne 12.11.2021 obdržela Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen 

„správní orgán“), jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost  

 (dále jen „žadatel“) 

o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., která byla podána prostřednictvím datové schránky.   
  

V předmětné žádosti požádal o poskytnutí následující informace, a to: 

„1. Vážená paní, vážený pane 

V rámci výše uvedeného zákona Vás žádám o sdělení následujících informací, které se vztahují ke společnosti 

MEDICAL TESTING s.r.o. s adresou sídla Vlasákova 1419/21, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO: 09617621 s 

jediným jednatelem VERGILEM SEVERINOVEM DAVIDOVEM, d.n. 20.3. 1951. 

1. Kdy tato firma získala povolení/licenci k provádění od Krajské hygienické stanice k testovaní odebraných 

vzorků biologického materiálu na SARS-CoV2 (Covid-19) na území ČR? 

2. Disponuje tato firma certifikací od Státního ústavu kontroly léčiv (SÚKL) na zdravotní prostředky - pomůcky 

pro stěry a odběry na odběrových místech v ČR určené pro odběr vzorků biologického materiálu na detekci 

SARS-CoV2 (Covid-19)? Pokud ano, kdy jej získala? 

3. Na jakých odběrových místech na území ČR od roku svého vzniku, tj. 20.10.2020 firma působí pro odběr 

biologického materiálu na detenci SARS-CoV2 (Covid-19)? Prosím neuvádějte místa, o kterých již tuto informaci 

mám, tj. Praha a Brno. 

4. Kolik antigenních testů provedla tato firma v období od 20.10.2020 až do 30.10.2021 na území ČR? Pokud 

tuto informaci nemáte, uveďte prosím časové období, o kterém tuto informaci máte. 

5. Kolik RT-PCR testů provedla tato firma v období od 20.10.2020 až do 30.10.2021 na území ČR?Pokud tuto 

informaci nemáte, uveďte prosím časové období, o kterém tuto informaci máte. 

6. Jakou částku (v Kč) obdrží tato firma od veřejné zdravotní pojišťovny za vyhotovení jednoho antigenního testu 

na přítomnost SARS-CoV2 (Covid-19)? 

7. Jakou částku (v Kč) obdrží tato firma od veřejné zdravotní pojišťovny za vyhotovení jednoho RT-PCR testu na 

přítomnost SARS-CoV2 (Covid-19)? Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení 
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předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány. Informaci žádám poskytnout v písemné formě a zaslat 

na adresu mé DS. Za jejich poskytnutí předem děkuji. 

PS: Závěrem pro Vaši informace uvádím, že jsem výše uvedené otázky položil MZ ČR, ale byl jsem odkázán právě 

na krajskou hygienickou stanici, čili na Vás.“ 

 

Po posouzení obsahu žádosti správní orgán poskytuje žadateli v souladu s ustanovením  

§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. požadovanou informaci:  

 

1. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní 

úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 258 /2000 

Sb. a § 11a odst. 4 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění 

pozdějších předpisů, vydává závazné stanovisko k předloženému návrhu poskytovatele zdravotní péče, jehož 

přílohou je provozní řád, kdy posuzuje soulad předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany 

veřejného zdraví. Správní orgán vydal společnosti MEDICAL TESTING s.r.o. souhlasné závazné stanovisko na 

provádění POC antigenních testů v březnu 2021 na provádění odběrů biologického materiálu, na PCR testy v 

červnu 2021. O udělení samotného povolení rozhoduje dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů příslušný krajský úřad. 

 

2. Správní orgán má pravomoc se vyjadřovat pouze k dotazům, spadajícím do jeho působnosti. Státní zdravotní 

dozor nad zdravotnickými prostředky provádí Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). 

 

3. Správní orgán má pravomoc se vyjadřovat pouze k působnosti na území Moravskoslezského kraje. Souhlasné 

závazné stanovisko bylo vydáno správním orgánem pro odběrová místa Ostrava a Havířov. 

 

4.-7. Těmito informacemi správní orgán nedisponuje a nemá povinnost disponovat, neboť mu tato povinnost 

nevyplývá z žádného právního předpisu. Těmito informacemi správní orgán nedisponuje za žádné z Vámi 

uváděných období. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rozdělovník: 
Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 1 

1x adresát, počet listů 1 - DS  

  

 

 

 

 

 

Mgr. Eva Siejová v. r.  

vedoucí oddělení právního a kontrolního  

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje 

se sídlem v Ostravě 

 



Příjemce:
Krajská hygienická stanice MSZ kraje se sídlem v Ostravě
Na Bělidle 7
702 00 Ostrava
ID DS: w8pai4f

V Ostravě, dne 12.11.2021

Věc: žádost o poskytnutí informace dle z.č.106/99 Sb.

Vážená paní, vážený pane

V rámci výše uvedeného zákona Vás žádám o sdělení následujících informací, které se vztahují ke 
společnosti MEDICAL TESTING s.r.o. s adresou sídla Vlasákova 1419/21, Stodůlky, 155 00 Praha 5, 
IČO: 09617621 s jediným jednatelem VERGILEM SEVERINOVEM DAVIDOVEM, d.n. 20.3. 1951.

1. Kdy tato firma získala povolení/licenci k provádění od Krajské hygienické stanice k testovaní odebraných 
vzorků biologického materiálu na SARS-CoV2 (Covid-19) na území ČR?

2. Disponuje tato firma certifikací od Státního ústavu kontroly léčiv (SÚKL) na zdravotní prostředky -
pomůcky pro stěry a odběry na odběrových místech v ČR určené pro odběr vzorků biologického materiálu 
na detekci SARS-CoV2 (Covid-19)? Pokud ano, kdy jej získala?

3. Na jakých odběrových místech na území ČR od roku svého vzniku, tj. 20.10.2020 firma působí pro odběr 
biologického materiálu na detenci SARS-CoV2 (Covid-19)? Prosím neuvádějte místa, o kterých již tuto 
informaci mám, tj. Praha a Brno.

4. Kolik antigenních testů provedla tato firma v období od 20.10.2020 až do 30.10.2021 na území ČR?
Pokud tuto informaci nemáte, uveďte prosím časové období, o kterém tuto informaci máte.

5. Kolik RT-PCR testů provedla tato firma v období od 20.10.2020 až do 30.10.2021 na území ČR?
Pokud tuto informaci nemáte, uveďte prosím časové období, o kterém tuto informaci máte.

6. Jakou částku (v Kč) obdrží tato firma od veřejné zdravotní pojišťovny za vyhotovení jednoho antigenního 
testu na přítomnost SARS-CoV2 (Covid-19)?

7. Jakou částku (v Kč) obdrží tato firma od veřejné zdravotní pojišťovny za vyhotovení jednoho RT-PCR 
testu na přítomnost SARS-CoV2 (Covid-19)?

Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, 
budou-li účtovány. Informaci žádám poskytnout v písemné formě a zaslat na adresu mé DS. Za jejich 
poskytnutí předem děkuji.

PS: Závěrem pro Vaši informace uvádím, že jsem výše uvedené otázky položil MZ ČR, ale byl jsem odkázán
právě na krajskou hygienickou stanici, čili na Vás.

S pozdravem,

                                                                                 1


