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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), a dále na základě rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy,
odboru kontrolních činností, č.j.: MHMP 580113/2020, sp. zn.: S-MHMP 534504/2020 ze dne
21.04.2020 s odkazem na ustanovení § 16a odst. 6, písm. b) InfZ Vám požadované informace
poskytujeme a sdělujeme:

1. Úřad to nijak neurčuje. Teploměr je k dispozici pro zaměstnance, kteří se necítí dobře a chtějí si
změřit teplotu. Ochranka zároveň může změřit teplotu občanovi, který o to požádá, nebo který
vykazuje známky respiračního onemocnění.
2. Provádí to ochranka, nebo zaměstnanec sám. Obsluha teploměru není složitá, stačí zmáčknout
tlačítko.
3. Tajemník úřadu zařídil, aby byl teploměr k dispozici na recepci.
4. Tajemník úřadu informoval zaměstnance a ostrahu o možnosti měření teploty (dále viz bod 1)
5. Pro umístění teploměru na recepci není potřeba žádné specifické zmocnění, tajemník úřadu tak
jednal ze své kompetence coby vedoucí pracovník úřadu.
6. Není nám znám žádný právní předpis, který by definoval podrobnosti v této oblasti. Úřad
přistoupil k tomuto kroku v souladu s vyhlášením nouzového stavu a vládními opatřeními
s cílem eliminovat epidemii Covid 19.
7. Výsledek se vyhodnocuje relativně snadno. Buď má dotyčná osobu zvýšenou teplotu, tzn.
tělesná teplota nad 37C nebo nikoli. V prvním případě je na to upozorněna a odeslána domů (v
případě zaměstnance i návštěvníka), v případě druhém je o tom pouze informována.
8. Informace o tělesné teplotě se zaměstnanci či návštěvníkovi pouze ústně sdělí. Nedělá se o tom
žádný záznam ani zápis. Tyto údaje úřad nijak neuchovává a neeviduje ani počet takových
měření během dne.
9. Standardní bezdotykový teploměr z lékárny – zn. Hartmann Thermoval Baby sense 89522.
10. + 11. Používáme standardní distanční teploměr zakoupený v lékárně bez dodatečného atestu či
kalibrace.
Bc. Jiří Pořízka
vedoucí ÚKAS

S pozdravem

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