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Váš dopis ze dne 21. března 2020
V Praze dne 6. dubna 2020

Odpověď

Ministerstva

zdravotnictví

na

žádost

o

informací

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 21. března 2020, evidované pod

konkrétně

k Vaším dotazům:

1) Jsou látky (chlorochin, lopinavir-ritonavir /kaletra/, favipiravir, tocilizumab) schválené
Státním ústavem pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) k použití v ČR, popř. zda tento úřad
něco činí za účelem jejich použití na COVID-19 v ČR, zda jsou v ČR v distribuci a zda jsou
v ČR dostupné?
2) V případě, že by v dalších studiích vyšly výše uvedené látky jako vhodné pro léčbu,
jsou Ústav
množství,

nebo Ministerstvo

aby

to

pak

zdravotnictví schopni

nedopadlo

jako

s

rouškami,

zajistit

léky včas

respirátory nebo

v dostatečném
paralenem,

že

nebudou, neboť o ně bude zájem po celém světě?
3)

Na

základě

jakých

kritérií

by

bylo

možné

přistoupit

k

použití některého

z výše

uvedených (vyjma Remdesivir), popř. jiných léků, v případě, že je pacient vážně ohrožen
na životě a není k dispozici žádný schválený lék.

Vám sděluji následující:

K bodu č. 1:
K zodpovězení dotazu je dle § 13 odst. 3 písm. c) ve spojení s § 99 odst. 1 písm. c)
zákona č. 378/2007, o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon
o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“) příslušný Státní
ústav pro kontrolu léčiv, který, jenž vyplývá z Vašeho podání, jste rovněž oslovil. Ústav na
svých webových stránkách http://www.sukl.cz/modules/medication/search.php zveřejnuje
databázi léků, ve které je možné vyhledávat konkrétní léčivé přípravky podle léčivé látky.
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K bodu č. 2:
Uvedený dotaz směřuje na sdělení názoru, a proto v souladu s § 2 odst. 4 InfZ není
povinností povinného subjektu tuto informaci poskytovat.

K bodu č. 3:
Ministerstvo

není

příslušné

k

rozhodnutím

týkajícím

se

medikace

pacientů.

Tato

rozhodnutí jsou na ošetřujícím lékaři, který stanovuje diagnózu a následný postup léčby,
včetně stanovení medikace (resp. léčivých látek obsažených v léčivých přípravcích), která
bude pacientovi podávána.

S pozdravem
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