Odbor zdravotnictví
Ing. Bohuslav Kolář, MBA, LL.M. - vedoucí
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc
tel.: +420 585 508 858
datová schránka: qiabfmf
email: posta@olkraj.cz
www.olkraj.cz
Naše č. j./sp. zn.
KUOK 36512/2021
KÚOK/32692/2021/OZ/9041
Vyřizuje: Bc. Marek Puszkailer, DiS.
Telefon: +420 585 508 579

Statutární město Prostějov
Ing. Blanka Vysloužilová, MBA,
tajemnice magistrátu
nám T. G. Masaryka 130/14
796 01 Prostějov

Počet listů: 1
Počet příloh: 1
Počet listů/svazků příloh: 1

Olomouc 01. 04. 2021

Žádost o poskytnutí součinnosti
Vážená paní inženýrko,
odbor zdravotnictví, Krajského úřadu Olomouckého kraje (dále jen „KÚOK“) obdržel písemnost
nazvanou jako „Podnět k zahájení přestupkového řízení z moci úřední“. Z podání vyplývá,
že dne 19. února 2021 došlo ze strany společnosti KoRo Medics s.r.o., k testování
zaměstnanců Magistrátu města Prostějov a Městské policie Prostějov, aniž by k takové
činnosti byla společnost KoRo Medics s.r.o. podle zákona č. 372/2011 Sb.
o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, oprávněna.
Písemnost byla vyhodnocena jako podání ve smyslu ust. § 37 zákona č. 500/2004 Sb.
správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. S ohledem na Vaše postavení ve vztahu
plnění úkolů statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči
zaměstnancům města zařazeným do magistrátu, Vás žádám o vyjádření ke všem aspektům
podání, které přikládám.
Současně sdělte, jakým způsobem testování zaměstnanců i policistů probíhalo, především
zda odběry/stěry prováděl pracovník společnosti KoRo Medics s.r.o. a nebo zda si
odběry/stěry prováděli zaměstnanci sami, např. za pomoci testovací antigenní soupravy na
přítomnost COVID – 19.
Odpověď vypracujte do 10 dnů od doručení této žádosti a poté ji zašlete KÚOK ke shora
uvedené spisové značce.
S pozdravem
Ing. Bohuslav Kolář, MBA, LL.M.
vedoucí odboru
v z.
Mgr. Pavel Hanák
vedoucí oddělení správních činností
ve zdravotnictví
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