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Vážený pane předsedo, 

 

obracíme se na Vás jménem poslaneckého klubu TOP 09 v souvislosti s otázkou antigenního 

testování poslanců Parlamentu České republiky. Česká republika se nachází ve velmi vážné 

epidemické situaci, kdy denně přibývají desítky tisíc nakažených, roste reprodukční číslo, 

vládní opatření a restrikce se přitom začínají míjet účinkem. Po vzoru sousedních zemí 

(zejm. Rakouska a Německa) se přitom ukazuje, že namísto mnohdy nelogických restrikcí 

cesta vede přes opatření preventivní, očkování a rovněž pravidelné testování.   

 

Na včerejším jednání vlády bylo schváleno povinné testování všech pracovníků firem. 

Zaměstnanci musí projít prvním testem do 12. března (firmy nad 250 zaměstnanců), resp. do 

15. března u firem s 50 až 249 zaměstnanci. Následně musí být testy každý týden opakovány. 

Podle slov ministra zdravotnictví je pak povinné pravidelné testování ve firmách „dalším 

krokem, jak zastavit šíření epidemie a zároveň co nejméně ohrozit chod ekonomiky. Pravidelné a 

opakované testování zachytí i bezpříznakové přenašeče, kteří tak nevědomky mohou nakazit i ostatní.“  

Na tom, že jednou z nejlepších zbraní je právě testování, se shodují odborníci napříč 

společností. 

 

Jsme toho názoru, že pokud po našich občanech požadujeme, aby se s týdenní pravidelností 

nechali testovat (ať již testy antigenními či za pomoci samotestů), měli bychom jim jít 

příkladem a pravidelné testování zavést i v dolní komoře. Stejně jako zaměstnanci, i my se 

zde scházíme téměř každý den, a to ve vysokém počtu, navíc přijíždíme z různých částí 

republiky. Bude-li zavedena povinnost testování pro nás samotné, můžeme být vzorem a 

vyšleme dobrý signál, že požadavky, které na širokou veřejnost klademe, ctíme i my 

samotní.  

 

Vážený pane předsedo,  

 

v návaznosti na výše uvedené Vám zasíláme tento otevřený dopis s prosbou, aby byla 

v Poslanecké sněmovně zavedena povinnost pravidelného testování – a to buď formou 

testů antigenních, nebo aby byly zajištěny podmínky pro samotestování (zejm. zajištění 

dostatečného počtu testů). 

 
Prosíme o poskytnutí požadovaných informací do datové schránky j88xgve. 
 
Velmi děkujeme za urychlené vyřízení této žádosti. 
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