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Odpověď k žádosti týkající se testování zaměstnanců firmou KoRo Medics s.r.o.

Statutárnímu městu Prostějov byla dne 1. 4. 2021 doručena žádost Krajského úřadu čj.
KÚOK/32692/2021/OZ/9041 ze dne 1. 4. 2021 o poskytnutí součinnosti ve věci podnětu k zahájení
přestupkového řízení z moci úřední. Obsahem podnětu k zahájení přestupkového řízení jsou
skutečnosti týkající se testování zaměstnanců Magistrátu města Prostějova a Městské policie Prostějov
společností KoRo Medics s.r.o. K uvedené žádosti sdělujeme následující.
Statutární město Prostějov se v průběhu měsíce února 2021 rozhodlo uzavřít smlouvu o poskytování
zdravotních služeb – zajištění pravidelného antigenního testování zdravotnickým zařízením. V tomto
období byla epidemie na vzestupu, testovacímu pracovišti zřízenému v prostějovské nemocnici se
nedostávalo volných testovacích kapacit a současně bylo zřejmé, že v nejbližší době bude
zaměstnavatelům ze strany státu uložena povinnost antigenního testování všech zaměstnanců.
Společnost KoRo Medics s.r.o. v průběhu jednání o uzavření smlouvy informovala město jako
budoucí smluvní stranu o tom, že příslušná správní rozhodnutí, potřebná pro poskytování těchto
služeb, jsou v procesu správního řízení dle z. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném
znění. Současně byly mezi budoucími smluvními stranami řešeny technické a praktické záležitosti
ohledně místa a organizace realizace předmětu smlouvy.
O plánovaném zahájení testování zaměstnanců antigenními testy v prostorách zaměstnavatele byli
zaměstnanci informováni již od počátku probíhajících jednání o uzavření smlouvy se společností
KoRo Medics s.r.o. Před datem 19. 2. 2021 byli zaměstnanci informováni o možnosti dobrovolně
absolvovat bezplatný antigenní test v prostorách k tomu určených zaměstnavatelem. Zaměstnanci,
kteří měli o test zájem, této možnosti využili.
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K datu 19. 2. 2021 ještě nebyla uzavřena smlouva o poskytování zdravotních služeb, jednalo se
prakticky o zkušební provoz testování zaměstnanců za účelem ověření potřebných personálních a
časových kapacit pro plánované pravidelné hromadné testování zaměstnanců.
Dle sdělení společnosti KoRo Medics s.r.o. bylo toto dobrovolné testování prováděno zdravotnickým
materiálem určeným pro laické použití.
S pozdravem
Ing. Radim Carda v. r.
pověřený plněním úkolů tajemníka
Magistrátu města Prostějova
na základě plné moci ze dne 30.03.2021

