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Věc: Poskytnutí informací na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (dále jen „ÚZIS ČR“) jako povinný subjekt 

ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) posoudil Vaši žádost ze dne 

23. 11. 2021 o poskytnutí následujících informací: 

 

„… Já, jakožto výše uvedený žadatel tímto žádám Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, 

Palackého nám. 375/4, P. O. Box 60, 128 01  Praha 2 – Nové Město, IČ 00023833, o poskytnutí následující 

informace:  

1. Dne 2. 11. 2021 jsem byla v ordinaci praktické lékařky MUDr. , pozitivně 

testována antigenním testem na přítomnost onemocnění covid – 19. PCR test jsem na základě sdělení osoby z 

trasovacího centra nepodstoupila – sdělila mi, že na něj chodit nemám, jelikož už jsem zavedená v systému a 

byla bych tam prý 2x.  

Tentýž den, tj. 2. 11. 2021 mi přišla SMS, že jsem nahlášena do registru infekčních chorob jako pozitivně 

testovaná na covid – 19.  Tímto ve smyslu výše uvedeného zákona žádám o informace: 

- Kdo mě do ISIN nahlásil a na základě čeho – na základě jakého vyšetření? 

- Kdo má povinnost hlásit covid – 19 pozitivní pacienty do ISIN? 

- Na základě jakého/jakých vyšetření jsou covid – 19 pozitivní pacienti do ISIN hlášeny? Je pro 

nahlášení covid – 19 pozitivního pacienta do ISIN rozhodující, zda byl pacient diagnostikován pouze 

antigenním testem nebo PCR metodou? Je pro uvedené účely podstatná forma provedeného testu?  

- Existuje nějaký manuál/metodika/předpis, kterým se řídí osoby povinné k hlášení covid – 19 

pozitivních pacientů do ISIN?  

- Pokud ano, žádám o poskytnutí tohoto manuálu/metodiky/předpisu. 
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2. Pokud výše uvedenými informaci nedisponujete, žádám o sdělení, který subjekt je oprávněn mi výše 

uvedené informace poskytnout.. …“ 

 

K Vašim dotazům Vám ÚZIS ČR poskytuje následující informace:  

 

Ad “Kdo mě do ISIN nahlásil a na základě čeho – na základě jakého vyšetření?“ uvádíme, že hlášení 

pozitivního případu do ISIN bývá na základě zaslaného výsledku testu (pozitivní výsledek Ag testu 

s příznaky, nebo pozitivní PCR test) laboratoří, či lékařem. V tomto případě U Vás se jednalo zřejmě o 

pozitivní Ag test s příznaky. 

 

Ad „Kdo má povinnost hlásit covid – 19 pozitivní pacienty do ISIN?“ Viz. výše – ten, kdo provede PCR 

test (laboratoř, případně odběrné místo) nebo ten, kdo provede Ag test, za současného výskytu příznaků 

onemocnění (praktický lékař) 

 

Ad „Na základě jakého/jakých vyšetření jsou covid – 19 pozitivní pacienti do ISIN hlášeny? Je pro 

nahlášení covid – 19 pozitivního pacienta do ISIN rozhodující, zda byl pacient diagnostikován pouze 

antigenním testem nebo PCR metodou? Je pro uvedené účely podstatná forma provedeného testu?“ Viz. 

výše. 

 

Ad: „Existuje nějaký manuál/metodika/předpis, kterým se řídí osoby povinné k  hlášení covid – 19 

pozitivních pacientů do ISIN? Pokud ano, žádám o poskytnutí tohoto manuálu/metodiky/předpisu . 

Pokud výše uvedenými informaci nedisponujete, žádám o sdělení, který subjekt je oprávněn mi výše 

uvedené informace poskytnout.“ Jedná se o mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví. 

Ministerstvo zdravotnictví je zároveň subjektem, oprávněným Vám tyto informace poskytnout.   

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

          

              ÚZIS ČR 

 

 

 

Poučení o opravném prostředku: 

 

Proti tomuto sdělení lze podat stížnost podle ustanovení § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím ve 

lhůtě 30 dnů od doručení tohoto sdělení. Stížnost se podává na ÚZIS ČR a rozhoduje o ní Ministerstvo 

zdravotnictví. Lhůta pro podání stížnosti počíná běžet dnem následujícím po dni doručení tohoto sdělení. 




