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Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážený pane,
dne 24. března 2020 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „InfZ“). V obsahu
Vaší žádosti žádáte o informaci ohledně zveřejnění oznámení na webu povinného subjektu ze dne
13.03.2020 „Při příchodu na úřad může být provedeno kontrolní měření teploty“.
Zdroje:
1. https://www.praha7.cz/aktualni-rezim-umoznujici-chod-uradu-mc-praha-7/
2. https://web.archive.org/web/20200315105649/https://www.praha7.cz/aktualni-rezimumoznujici-chod-uradu-mc-praha-7/
a pokládáte tyto otázky:
1. Jak úřad určuje, komu je potřeba změřit teplotu a komu ne?
2. Kdo toto vyhodnocení provádí a jaké k tomu má kvalifikace?
3. Kdo nařídil (a komu), aby toto měření prováděl?
4. Kdo vydal příkaz zaměstnancům Radnice, aby toto měření prováděli?
5. Podle jakého právního ustanovení byl tento člověk zmocněn k vydání takového příkazu?
6. Podle jakého zákona zaměstnanci Radnice toto měření provádějí a podle jakého právního
ustanovení jsou k tomuto úkonu zmocněni?
7. Jak se výsledek měření vyhodnocuje a kdo jej vyhodnocuje?
8. Jak je s informacemi o teplotě návštěvníka úřadu zacházeno a k čemu tento údaj Radnice
využívá?
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9. Jakým zařízením je měření prováděno:
10. Jak je toto zařízení kalibrováno?
11. Kdo vydal tomuto zařízení ověřovací list, pokud byl takový dokument vydán?
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d), s odkazem na § 6 odst. 1 InfZ Vám požadované
informace poskytujeme a sdělujeme.
Náš úřad učinil po vyhlášení nouzového stavu mnoho opatření. Vybavil naše zaměstnance rouškami,
desinfekcí a dalšími ochrannými pomůckami. Více ochránění přitom jsou ti úředníci, kteří přicházejí
do styku s občany. Zároveň náš úřad akceptoval metodická doporučení centrálních orgánů, aby
zaměstnavatel, pokud je to možné, využil alternativní formy práce (např. práce z domova), případně
pro pracovníky, jejichž přítomnost na pracovišti není nezbytná, využil institutu překážek v práci na
straně zaměstnavatele. Na základě usnesení Vlády ČR č. 217/2020 ze dne 15. března 2020 jsme
omezili chod našeho úřadu na maximální dobu po třech hodinách ve dvou pracovních dnech (tj.
pondělí od 8:00 do 11:00 a ve středu od 13:00 do 16.00). Snažíme se odbavovat občany, kteří
přicházejí s neodbytnou záležitostí.
Zároveň občany informujeme prostřednictvím našich sdělovacích prostředků o dalších možnostech,
jak si vyřídit záležitosti i prostřednictvím neformálního podání, např. prostřednictvím emailové
korespondence. Děláme prostě vše proto, abychom bránili dalšímu šíření viru COVID-19. Kromě
toho jsme pořídili teploměr, který je k dispozici na recepci, jak pro naše zaměstnance, kteří si tak
mohou kdykoli změřit teplotu (a pokud ji mají zvýšenou, odcházejí preventivně domů), tak i pro
klienty, kteří mohou jevit příznaky respiračního onemocnění, nebo například dorazí na úřad bez
ochranné roušky. V minulých dnech jsme tento teploměr použili několikrát a rozhodně nikoli bez
souhlasu návštěvníků. Používáme standardní distanční teploměr zakoupený v lékárně bez
dodatečného atestu či kalibrace. Stejně tak jako poskytnutí desinfekce pro všechny návštěvníky
úřadu, která je k dispozici na recepci, i měření teploty je nabídka určité služby, která může odhalit
počínající příznaky nemoci. Věříme, že všechna naše výše popsaná opatření přispívají k omezení
dalšího šíření viru COVID-19.
Bc. Jiří Pořízka
vedoucí ÚKAS

S pozdravem

Rozdělovník:
1.
2. ÚKAS- do spisového materiálu SZ MČ P7 110263/2020.
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