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Sdělení o odložení žádosti o poskytnuti informace dle § 14 odst. 5 pism. c) zák. č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

v

Státní zdravotní ústav obdržel dne 5. srpna 2021 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). K Vašim otázkám ve

znění:

„I. je legální, abyprovozovatel vyžadovalpřed vstupem test/potvrzení o očkování?

2. přenesla se odpovědnost za bezinfekčnost na občany nebojsou zařízení oprávněna bezinfekčnost

kontrolovat?

3. vjakých zařízeních se bezinfekčnost kontroluje a vjakých ne?“

Státní zdravotní ústav není kompetentní k posouzení, zda je legální, aby provozovatel vyžadoval před

vstupem test/potvrzení o očkování, ani k otázce, zda zařízení jsou oprávněna bezinfekčnost kontrolovat.

Legalitu a oprávnění bezinfekčnost kontrolovat je schopen posoudit advokát, zákonodárný orgán, popř.

se můžete obrátit na veřejného ochránce práv.

Státní zdravotní ústav je vědecko-výzkumnou organizací, která není oprávněna se vyjadřovat k věcem,

týkajících se kontroly bezinfekčnosti. Bezinfekčnost v jednotlivých zařízeních je upravena aktuálním

opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR, které naleznete na stránkách

https://koronavitus.mzcr.cz/categoty/mimoradna-opattení/.

Sdělujeme, že výše uvedené nespadá do působnosti Státního zdravotního ústavu. Státní zdravotní ústav

dle ustanovení § 2 odst. 1 InfZ je jako povinný subjekt povinen poskytovat informace vztahující se

k jeho působnosti, která je uvedena v souladu s $ 86 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
vive

přepisů, ve statutu Státního zdravotního

ústavu.

S ohledem na výše uvedené se v souladu s $ 14 odst. 5 písm. c) InfZ Vaše žádost odkládá.
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