
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Ministerstvo zdravotnictví,  
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2  
Vyřizuje: odbor Kanceláře ministra 

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle zákona č.106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví 
dne 5. března 2020, evidované pod č. j.: MZDR 10039/2020-1/MIN/KAN, kdy jste 
požadoval:  

1. Právní podklad zákazu testování na koronavirus v soukromých laboratořích. 
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.  

2. Priority pro přidělování respirátorů a dezinfekčních prostředků. 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;  

Vám sděluji následující: 
 
K bodu č 1:  
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. 
 
 
 

Vážený pan 
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. 
Josefa Tomáška 506  
337 01  Rokycany 
 
Datová schránka: fve6exi 
 
Váš dopis ze dne 5. března 2020 
 

V Praze dne 20. března 2020 

Č. j.: MZDR 10039/2020-4/MIN/KAN 
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K bodu č. 2:  
Ministerstvo zdravotnictví spustilo centrální nákupy osobních ochranných prostředků                     
a klíčových zdravotnických materiálů a přístrojů. Veškeré nakoupené materiály ve své 
gesci předává některým organizacím (zdravotnickým zařízením) v přímé řídící působnosti 
některého z rezortů a dále krajským úřadům pro účely další redistribuce. 
 
Ministerstvo zdravotnictví jako ústřední orgán státní správy, orgán ochrany veřejného 
zdraví a zřizovatel některých zdravotnických zařízení a orgánů s celostátním či 
regionálním významem odpovídá za dodávky určeného počtu pouze následujícím 
subjektům: 

 Krajům (krajské úřady) 
 Přímo řízeným organizacím Ministerstva zdravotnictví poskytujícím zdravotní 

služby 
 Zdravotnickým zařízením zřízených Ministerstvem obrany a Ministerstvem 

spravedlnosti 
 Poskytovatelům sociálních služeb zřízených přímo Ministerstvem práce                              

a   sociálních věcí 
 Státnímu zdravotnímu ústavu a Vojenskému zdravotnímu ústavu 
 Zdravotním ústavům (Ostrava, Ústí nad Labem) 
 Krajským hygienickým stanicím. 

 
Další distribuci nestátním zdravotnickým zařízením a zařízením sociální péče má již                          
na starosti kraj v souladu se svým krizovým plánem a kaskádou priorit, kterou si za tím 
účelem musí vytvořit. 
 
Po obdržení masivních dodávek respirátorů a roušek, budou dále, na základě rozhodnutí 
Ústředního krizového štábu, zásobovány pozice v klíčové infrastruktuře státu i mimo rezort 
MZ a posléze i občané, zejména v první řadě občané v ohniscích nákazy a ohrožené 
skupiny obyvatelstva z epidemiologického pohledu. Upozorňujeme však, že souběžně 
s resortem zdravotnictví probíhají centrální nákupy i v jiných rezortech a některé složky 
(zejm. silové složky) tak jsou paralelně zásobovány ze „svých“ zdrojů. Tudíž centrální 
nákup Ministerstvem zdravotnictví není jediným zdrojem ochranných osobních pomůcek 
pro občany ČR. 
. 
 

S pozdravem 

 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 
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