
A) Zajímá mě, čím budou děti testovány: 
 
1. Jakými testy budou děti ve školách testovány? Požaduji přesné označení konkrétního 
testu (či testů pokud jich bude více), jejich specifikaci, složení a zaslání odkazu na 
oficiální příbalový leták použité zdravotnické pomůcky, kterou má být mé dítě 
testováno a který budu moci prostudovat. 
 
Školy postupují podle mimořádného opatření ze dne 12. dubna 2021, č.j.: MZDR 14592/2021-
4/MIN/KAN, kterým se mění mimořádné opatření ze 6. dubna 2021, č.j. MZDR 14592/2021-
3/MIN/KAN. 
 
2. Požaduji zaslání certifikátu kvality testu, osvědčení o zkoušce testu a jeho zdravotní 
nezávadnosti z krátkodobého i dlouhodobého hlediska. 
 
Testovací sady nevlastní žádné certifikáty. 
 
3. Dále požaduji informace a dokumenty o schválení příslušné zdravotní pomůcky pro 
použití v ČR a povolení Státního úřadu pro kontrolu léčiv. 
 
U všech testovací sad je povinností výrobce deklarovat, že jsou vyrobeny a uvedeny na trh ve 
shodě s evropskými a národními právními předpisy. U sad určených k sebetestování výrobce 
/ dodavatel dále dokládá certifikát oznámeného subjektu o posouzení shody, kterou výrobce 
deklaruje. Tento certifikát je možné za splnění podmínek § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 
Sb. nahradit rozhodnutím ministerstva zdravotnictví.  
 
4. V neposlední řadě prosím také o poskytnutí informací o výrobci testu a licenci 
výrobce, že může dané zdravotní pomůcky vyrábět a výrobek odpovídá požadovaným 
normám pro použití v ČR a EU. 
 
Jedná se o různé testovací sady různých výrobců, přesné určení výrobce sady je u antigenních 
testů, pro které vydalo MZ ČR výjimku v seznamu zveřejněném na internetových stránkách 
ministerstva zdravotnictví (https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-
mz-vyjimku/ ). 
 
 
B) Rád bych věděl, jak bude testování přesně probíhat: 
 
1. Jaké děti se musejí testovat? Jaké jsou případné výjimky, kdy se dítě testovat 
nemusí (např. prodělání nemoci, existence protilátek či jiné)? Jak je možné tuto 
výjimku uplatnit a co je třeba doložit? 
 
2. Jakou formou bude dítě testováno – testy ze slin, testy z nosu či jiné? 
 
3. Kdy bude dítě testováno? Kolikrát týdně a případně jaké dny by mělo tetování 
probíhat? Bude se testovat před vyučováním, během vyučování či po vyučování? 
 
4. Kde bude dítě testováno? Ve škole, doma či někde jinde? V případě, že to nebude 
doma, pak bych rád věděl, jak přesně bude testování probíhat? 
 
5. Kdo bude děti testovat? Rodič, učitel nebo někdo jiný? Bude třeba při testování 
zajistit přítomnost rodiče? 
 
Co do odpovědí na výše uvedené dotazy si Vás dovoluji odkázat na mimořádné opatření č. 
j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN. 
 



6. V případě, že testovat nebude rodič, zajímalo by mne, zda a jak byla příslušná osoba 
odborně proškolena a obeznámena s přesným postupem, riziky a dalšími 
skutečnostmi souvisejícími s daným zdravotním úkonem prováděným dítěti? 
 
Testování provádí samo dítě. Při testování dětí v předškolním vzdělávání, mladších žáků ZŠ 
a žáků speciálních škol a tříd je možná asistence rodiče nebo osoby, kterou rodiče pověří. 
Viz dále informace MŠMT. 
 
 
7. Kdo je zodpovědný za případné zdravotní komplikace či poškození způsobené 
během provádění zdravotního úkonu? Je zodpovědná osoba či společnost na tyto 
věci pojištěná? 
 
8. Kdo nese zodpovědnost za případné následné zdravotní komplikace a nežádoucí 
účinky v možné souvislosti s provedeným zdravotním úkonem? Je zodpovědná osoba 
či společnost na tyto věci pojištěná? 
 
Pokud jde o Vaše dotazy týkající se odpovědnosti za případné zdravotní komplikace či 
poškození způsobené během provádění zdravotního úkonu (dotaz č. 7) a za případné 
následné zdravotní komplikace a nežádoucí účinky v možné souvislosti s provedeným 
zdravotním úkonem (dotaz č. 8), je třeba konstatovat, že určení odpovědné osoby odvisí od 
konkrétních okolností daného případu, především však jde v tomto případě o mimořádně 
komplikovanou právní otázku. Kompetenci k závaznému výkladu právních předpisů přitom 
má v demokratickém právním státě výlučně soudní soustava včetně Nejvyššího soudu, jehož 
úkolem je mj. judikaturu nižších soudů sjednocovat. To je důvodem, proč ministerstvo 
zdravotnictví takovým závazným právním stanoviskem nedisponuje a nemůže jej tak 
poskytnout.  
 
Ministerstvo by tak muselo v reakci na Váš požadavek nanejvýš nově vytvořit vlastní (nikoli 
závaznou) právní analýzu na základě výkladu jednotlivých ustanovení příslušných právních 
předpisů a tu Vám teprve poskytnout.  
 
Podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se však povinnost poskytovat informace  
netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Ministerstvo tudíž 
není povinno v režimu zákona 106/1999 Sb. (v reakci na žádost o informace) vytvářet právní 
stanoviska, expertízy a odborné analýzy a prezentovat tak žadatelům svůj názor na konkrétní 
problematiku.  
 
Rovněž důvodová zpráva k zákonu č. 106/1999 Sb. (Sněmovní tisk 991, IV. volební období 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky) k ustanovení § 2 odst. 4 uvádí: „Povinný 
subjekt je povinen poskytovat jen ty informace, které se vztahují k jeho působnosti, a má nebo 
by měl mít k dispozici. Naopak režim zákona o svobodném přístupu k informacím nestanovuje 
povinnost nové informace vytvářet či vyjadřovat názory povinného subjektu k určité 
problematice.“ 
 
Komentář dostupný v databázi ASPI k ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. uvádí: 
„Účelem § 2 odst. 4 je bránit povinné subjekty před tím, aby byly na základě žádostí podle 
zákona o svobodném přístupu k informacím povinny zaujímat stanoviska v blíže specifikované 
věci, dále vysvětlovat výstupy ze své činnosti (např. úkony ve správním řízení), provádět právní 
výklady, vytvářet či obstarávat nové informace (právní či věcné expertizy, analýzy dat 
shromážděných při své rozhodovací činnosti apod.), jimiž nedisponují a nejsou povinny 
disponovat. Jde tedy o velmi významné ustanovení, které brání nepřiměřené zátěži povinných 
subjektů jakýmsi "úkolováním" ze strany "žadatelů" pod označením žádosti o informace.“ 
S ohledem na shora uvedené nelze Vaší žádosti, co jejích bodů 7) a 8) vyhovět. 
 



 
9. Jakým způsobem bude naloženo s odebraným biologickým materiálem a jak bude 
tento potenciálně infekční materiál zlikvidován? Bude odebraný biologický materiál 
předán nějaké třetí osobě/ám? V případě, že bude materiál předán třetí osobě, jaké 
osobě a za jakým účelem? 
 
Ze stanoviska Ministerstva životního prostředí 
vyplývá: 

pytel, 
zvenku pytel ošetří dezinfekcí v rozprašovači a pytel odnese na určené místo. Použité 
testovací sady nejsou nebezpečným odpadem vyžadujícím speciální likvidaci. Odpadkové 
pytle s použitými testovacími sadami, případně ochrannými pomůckami se ukládají do nádob 
určených na komunální odpad.  

používat rukavice, dbát na zvýšenou hygienu a dezinfekci rukou. 
-li použity pytle z tenčího 

materiálu, je třeba takové obaly zdvojit. Tenčí plastový pytel by pak měl být vložen do druhého 
pytle a zavázán. Povrch vnějšího pytle by měl být ošetřen dezinfekčním prostředkem 
a zavázaný pytel až po ošetření dán do běžného kontejneru na směsný komunální odpad. 
 
10. Jak je opatření o testování termínově ohraničeno, konkrétně mě zajímá zejména 
jakým termínem či splněním jakých podmínek opatření končí? 
 
V této chvíli se testování zavádí jako nástroj řízeného uvolnění opatření. Testování takto 
velkého rozsahu je náročné a ministerstvo bude průběžně vyhodnocovat jeho přínos a volit na 
základě tohoto další strategii uvolňování opatření.  Aktuální Informace jsou průběžně 
zveřejňovány jak na webových stránkách MZ, tak zde: https://www.msmt.cz/informace-k-
provozu-skol-od-12-dubna-2021  
 
C) Jaký bude postup po testování a v případě pozitivity: 
 
1. Pokud bude mé dítě pozitivně testováno, jaký bude další postup a co se s ním bude 
dít? Jak a kdy budou informováni zákonní zástupci dítěte a kde bude umístěno? 
 
2. Pokud bude pozitivně testováno jiné dítě ve třídě, jaký bude další postup pro ostatní 
děti ve třídě? Karanténa dítěte, celé třídy, školy, rodiny, jak dlouho? 
 
3. V případě, že dítě bude mít negativní test, tak pro něj bude platit výjimka 
z povinnosti zakrytí dýchacích cest při výuce? Při negativním výsledku testu dítě přeci 
není infekční, a tudíž není důvod, aby muselo nosit roušku či jinou obranu dýchacích 
cest? 
 
4. V případě negativní odpovědi na předchozí otázku prosím o doložení objektivních 
dat a vědeckých studií, na základě, kterých bylo o tomto rozhodnuto? Prosím o přesné 
uvedení o kolik procent se zvyšuje riziko přenosu a šíření viru u negativně 
testovaných a nezarouškovaných dětí oproti negativně otestovaným a zarouškovaným 
dětem včetně vědeckých podkladů, ze kterých toto plyne. 
 
 
Co do odpovědí na výše uvedené dotazy si Vás dovoluji odkázat na mimořádné opatření 
č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN. 
 
 
 
 

https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021
https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021


D) Doplňující dotazy ohledně zajištění výuky a financování testování: 
 
1. V případě, že zákonný zástupce neposkytne souhlas s prováděním zdravotního 
úkonu na svém dítěti a jelikož poskytnutí základního vzdělání je právně garantováno, 
jak bude probíhat výuka takových dětí? 
 
2. Jelikož pro testování budou čerpány peníze z veřejných rozpočtů, rád bych se 
informoval, z rozpočtu, jakého ministerstva bude testování hrazeno? Kolik peněz 
měsíčně bude třeba z rozpočtu ministerstva vynaložit na otestování všech žáků 
a pedagogických pracovníků všech škol v souvislosti s tímto opatřením? 

 

Co do dotazů ad D 1) a 2) si Vás dovoluji odkázat na webové stránky Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy, které průběžně zveřejňuje informace v souvislosti s testováním žáků 
ve školách - https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021 - konkrétně 
především: 

- https://testovani.edu.cz/files/msmt-manual-testovani-06-04-2021.pdf  
- https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf 

https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021
https://testovani.edu.cz/files/msmt-manual-testovani-06-04-2021.pdf

