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Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

Vážený pane doktore, 

Úřad vlády ČR obdržel dne 5. března 2020 Vaši elektronickou žádost, s odkazem na zákon 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“), ve které žádáte o poskytnutí právního podkladu zákazu testování na koronavirus 
v soukromých laboratořích a informace týkající se přidělování respirátorů a dezinfekčních 
prostředků.  

Pro Vaši informaci uvádím, že postavení Úřadu vlády ČR je upraveno zákonem č. 2/1969 Sb., 
o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů. 
Jemu je svěřeno plnění úkolů souvisejících s odborným, organizačním a technickým 
zabezpečením činnosti vlády a jejích orgánů. 

Vámi požadované informace se však nevztahují k působnosti Úřadu vlády ČR, jež Vámi 
požadovanými informacemi ani nedisponuje, nýbrž k působnosti Ministerstva zdravotnictví. Úřad 
vlády ČR eviduje pouze nelegislativní materiál evidovaný pod čj. 210/20 - „Informace o opatřeních 
Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu 
onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2“, projednaný 

vládou 9. března 2020, jenž  se pouze okrajově týká Vámi požadovaných informací.  

Z výše uvedeného důvodu Vaši žádost o informace s odvoláním na ustanovení § 14 odst. 5 
písm. c) zákona, odkládám. Na základě výše uvedeného Vám doporučuji obrátit se s Vaší žádostí 
přímo na věcně příslušné Ministerstvo zdravotnictví. Materiál evidovaný pod čj. 210/20 Vám 
posílám v příloze.  

S pozdravem 

 
 
 
 
 
Mgr. Jan Večeřa 
ředitel Odboru právního a kontrolního 
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Přílohy 
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