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V Praze dne 1. dubna 2020 
 

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a zák. č. 106/1999 Sb.)  
Opatření související s epidemií COVID-19 

 
Vážení, 
 
dne 5. března 2020 jsem podal na Ministerstvo zdravotnictví ČR žádost o poskytnutí informací, ve 
které jsem požadoval informace o 1. právním podkladu zákazu testování na koronavirus v 
soukromých laboratořích, a 2. prioritách pro přidělování respirátorů a dezinfekčních prostředků.  
Dopisem ze dne 20. března 2020, č. j.: MZDR 10039/2020-4/MIN/KAN, mi bylo na tuto žádost 
odpovězeno, ovšem v bodě 1. pouze zčásti a nedostatečně. Proti tomuto postupu podávám stížnost 
ve smyslu § 16a Informačního zákona. 
 

Odůvodnění: 
 

Dle § 16a odst. 1) Informačního zákona platí, že „Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace 
může podat žadatel, c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti 
vydáno rozhodnutí o odmítnutí“. 
 
Ministerstvo zdravotnictví ve svém dopise uvádí: „Ke dni 18. března 2020 je laboratorní testování na 
koronavirus prováděno ve čtyřiceti laboratořích zapojených do systému hlášení a splňujících podmínky 
pro kvalitu testování, zapojení do systému hlášení laboratorních výsledků a do systému konfirmací 
nejasných a pozitivních vzorků v Národní referenční laboratoři Státního zdravotního ústavu (SZÚ). 
Seznam těchto laboratoří je publikován na Ministerstvem zdravotnictví zřízených webových stránkách 
k COVID-19, pravidelně aktualizovaných, konkrétně na: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-
laboratori/. Testování na koronavirus v laboratořích je řízeno cestou SZÚ, nikoliv státem 
povolováno či zakazováno. Při rozhodování o zařazení do seznamu má zásadní význam kvalita a 
schopnost zapojit se do národního systému hlášení a kontroly.“ Ministerstvo zdravotnictví ČR mi tedy 
požadovanou informaci o právním podkladu zákazu testování na koronavirus v soukromých 
laboratořích neposkytlo, ale ve skutečnosti mne odkázalo na SZÚ.  
 
Již dne 13. března 2020 jsem podal na SZÚ žádost o poskytnutí informací, ve které jsem požadoval 
tytéž informace jako dříve po Ministerstvu zdravotnictví, tedy informace o 1. právním podkladu 
zákazu testování na koronavirus v soukromých laboratořích, a 2. postupu zařazování na seznam 
laboratoří provádějících testy na koronavirus. Dopisem ze dne 17. března 2020, SZU/03187/2020, 
však byla tato žádost odložena ve smyslu § 14 odst. 5) písm. c) Informačního zákona, kdy SZÚ uvedl, 
že tato agenda do kompetencí SZÚ nenáleží (podrobně viz přiložený dokument). 
 
Protože mne tedy nejprve Ministerstvo zdravotnictví odkázalo na SZÚ, a následně SZÚ odmítl, že by 
tato agenda spadala do jeho kompetencí, nezbývá mi než vycházet z toho, že informace Ministerstva 
zdravotnictví je mylná či nedostatečná a v reakci na to podat tuto stížnost.  
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Na okraj uvádím, že by bylo obecně žádoucí, aby si Ministerstvo zdravotnictví a resortní organizace 
vzájemně vyjasnily dělbu rolí, a to nejen ve vztahu k poskytování informací, ale patrně i k samotnému 
výkonu regulačních kompetencí. 
 
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 

 
 
 


