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V Praze dne 13. března 2020 
 

Žádost o informace dle § 13 zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:  
 Opatření související s epidemií COVID-19  

 
Vážení,  
 
Vzhledem k množícím se dotazům týkajícím se přístupu občanů k laboratornímu testování na 
koronavirus žádám SZÚ o poskytnutí následujících informací: 
1. Právní podklad zákazu testování na koronavirus v soukromých laboratořích. Média referovala 
dne 4.3.2020 o případu ženy, která se nechala testovat na koronavirus v soukromé laboratoři („Žena 
z Prahy se nechala testovat v soukromé laboratoři, to ale stát zakázal“,  
https://www.novinky.cz/zahranicni/koronavirus/clanek/zena-z-prahy-6-se-mela-nechat-testovat-v-
soukrome-laboratori-to-ale-stat-zakazal-40315503). Žádám o poskytnutí informace, zda je skutečně 
testování na koronavirus v soukromých laboratořích státem zakázáno a pokud ano, na základě jakého 
konkrétního právního předpisu, nebo na základě jakého rozhodnutí orgánů státu (žádám o zaslání 
takového dokumentu elektronickou cestou, nebo odkaz na takový dokument, byl-li zveřejněn na 
webu). 
2. Postup zařazování na seznam laboratoří provádějících testy na koronavirus. Ministerstvo 
zdravotnictví na svých webových stránkách zveřejnilo zprávu „Vzorky na koronavirus testuje již 
osmnáct laboratoří“ (http://www.mzcr.cz/dokumenty/vzorky-na-koronavirus-testuje-jiz-osmnact-
laboratori_18726_1.html), ve které uvádí „seznam laboratoří pro vyšetřování původce COVID-19“. Na 
tom to seznamu však dosud nejsou uvedeny všechny laboratoře, které jsou poskytovateli zdravotních 
služeb ve smyslu zákona a které projevují vůli na koronavirus testovat. Žádám proto o sdělení 
informace, na základě jakého konkrétního právního předpisu (prosím o citaci příslušného ustanovení 
zákona) a na základě jakých konkrétních kritérií došlo k zařazení některých pracovišť na tento seznam 
a jiných nikoliv. Žádám též o sdělení informace, zda neuvedení konkrétního poskytovatele na tomto 
seznamu má za následek, že se pacient nesmí nechat se v takové laboratoři testovat na COVID-19. 
Důvod žádosti: Jako právník jsem opakovaně žádán o odpovědi na otázky související s COVID-19 ze 
strany pacientů, zdravotníků, pracovníků správních orgánů a médií. 
Vzhledem k situaci prosím o bezodkladné sdělení odpovědi či odpovědí.  
Požadované informace a dokumenty prosím zašlete v elektronické podobě, ve strojově čitelném 
formátu, prostřednictvím elektronické pošty nebo prostřednictvím datové schránky žadatele. 
  
S pozdravem 
 

 
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. 
Zasláno prostřednictvím datové schránky 
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