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Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle  

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů  

 

Dne 23. června 2022 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) Vaši žádost o poskytnutí 

informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, evidovanou pod č.j. xxx  s prodlouženou lhůtou přípisem MZ č.j. xxx. 

Předmětným podáním jste požádal o informace ve věci seznamu prodejců červeného 

fosforu v letech 2018 a 2019 včetně uvedení nakupujícího subjektu a deklarovaného účelu 

nákupu. 

 

K Vaší žádosti uvádím: 

 

V roce 2018 bylo v období od 1.1.2018 do 31.12.2018 uvedeno na trh v České republice 

1361,65 kg červeného fosforu, a to prostřednictvím šesti prodejců. 

 

V roce 2019 bylo v období od 1.1.2019 do 31.12.2019 uvedeno na trh v České republice 

353,21 kg červeného fosforu, a to rovněž prostřednictvím šesti prodejců. 

 

V souladu s ustálenou praxí však nesdělujeme konkrétní odběratele či obchodní partnery, 

které jsme získali v rámci ohlašovací povinnosti. Tento krok by mohl vést k vážnému 

narušení obchodního tajemství a Ministerstvo zdravotnictví, které by poskytlo tyto údaje, 

by mohlo být vystaveno žalobě jak ze strany dodavatelů, tak i ze strany odběratelů.  

 

Doplňujeme, že deklarovaný účel nákupu je údajem, který není součástí ohlašovací 

povinnosti, a tudíž MZ takovouto informací nedisponuje. Údaje o deklarovaném účelu 

nákupu červeného fosforu jsou součástí prohlášení odběratele, což je dokument, který 

nakupující subjekt vyplní a předá prodávajícímu při odběru červeného fosforu. Podle 

Zákona č. 272/2013 Sb. o prekursorech drog, jsou podnikající fyzické osoby, právnické 

osoby a orgány státní správy, které hodlají dodávat výchozí a pomocné látky na trh EU, 

tedy i červený fosfor, povinny uchovávat veškerou dokumentaci spojenou s touto činností 

po dobu minimálně 5 let od uvedení látky červený fosfor na trh EU. 

 

 

S pozdravem  

 

Mgr. Daniela Kobilková  

ředitelka odboru Kancelář ministra 
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