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V Praze dne 5. března 2020 
 

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

 
 
Vážení,  
 
ve smyslu článku 17 Listiny základních práv a svobod, provedeného zákonem č. 106/1999 Sb. o 
svobodném přístupu k informacím, Vás žádám 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 
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. Priority pro přidělování respirátorů a dezinfekčních prostředků. Dne 3.3.2020 vydalo Ministerstvo 
zdravotnictví Mimořádné opatření, kterým reguluje prodej respirátorů FFP3 
(http://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-zakazuje-vyvoz-respiratoru-a-reguluje-
jejich-prodej_18617_1.html), dle tiskové zprávy Bezpečnostní rady státu se údajně mají obdobná 
omezení uplatnit i na dezinfekční gely (https://www.novinky.cz/zahranicni/koronavirus/clanek/gely-
na-pridel-poptavka-je-stonasobna-40315579), s tím, že dle předsedy vlády „zavedeme jejich centrální 
nákup a centrální distribuční systém“. Žádám o informaci, jaké pořadí priorit bylo stanoveno pro 
přidělování těchto položek, tedy kterým skupinám osob a institucím budou respirátory a dezinfekce 
distribuovány s nejvyšší prioritou, kterým s nižší mírou priority a kterým bez priority. V souvislosti 
s tím žádám o informaci, zda, kde a jakým postupem mohou žádat o přidělení těchto položek pacienti 
z nejvíce ohrožené rizikové skupiny (osoby nad 80 let) a zda se mohou domáhat dodání těchto 
položek přednostně. 
 
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. Pokud již byly požadované 
informace zveřejněny, je možno vyhovět žádosti též odkazem na takový veřejně přístupný zdroj. 
Pokud vzniknou se zpracováním této žádosti náklady uznatelné ve smyslu zákona 106/1999 Sb., 
žádám o sdělení položkové kalkulace těchto nákladů.  
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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 

 


