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Sdělení o odložení žádostí 0 poskytnutí informace dle S 14 odst. 5 písm. ) c zák. č. 106/ 1999 sn.,

0 svobodném přís tupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážení,

Státní zdravotní ústav obdržel dne 7. ptosínce 2020 Vaší žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o

svobodném"pí:ístupu k in formacím', vc znění pozdějších 'ýředpisů (dále jen „InřZ'Ď, v níže uvedeném"

znění.

Sdělujeme, žc zaslané otázky ncnálcží do působnosti Státního zdravotního ústavu. Státní zdravotní

ústav dle ustanovení
§

2 odst. 1 lan
je jako povinný subjekt povinen poskytovat informace vztahující

se k jeho působností, která je uvedena v § 86 zákona č. 258/2000 Sb., 0 ochraně veřejného zdraví a o

změně něktmých souvisejících zákonů ve znění pozdějších přepisů.

S ohledem na výše uvedené se v souladu s § 14 odst. 5 písm. C) Ian Vaše žádost odkládá.

Nad rámec si Vám dovolujeme zaslat informace k jednotlivým otázkám.

1) Seznam používaných diagnostických souprav,
které jednotlivé laboratoře používají od

března 2020
pro

detekcí SARS-CoV-Z doposud (zahrňte případné změny těchto souprav);

Nejedná J! z :fanda/*drtí dalabáą-í, alej: main: .raz/Imman bye/7mm' :platu/MI, nimz'ní !mém/a' zmaljąa bud: ýžadwnt

delfz' čarou' IÍJYÉ (ar/had minimálně 7 hadí” práh? VŠ dle umíki/ SZU pokud/'t 0 ,ma/jg# zájem /ąe Plat/m

lifetpankáąat na Stálí/17m ądmwtní/Ja únavu, po obdrženíplalb] III/dl mműąa :platové/la.)

2) Seznam úrovně Cr, které laboratoře od března 2020 až doposud používají u jednotlivých

diagnostických souprav;

ťľidűlłűľ tÍmlI/IÍ u hodim/n .veN :lze ::z/mw Cl, pmtažeje každé/Ja g/felňwiho ł' r/j r/e uąa Cłjíua'. W, ”Má/tj uąmk

init/prvky? individuálně a la kvalitativně - negalimí/poąilívní/ lltjűľlgí m Iakje „patrová/I da
yJ/Ínm

ISIN.

NRL ala/?umím ínľeqämawl Cz WJ'J'Í ve; 34 .r velkou mini/I apalr/m/i, vzhledem l: !mi/win: íłýkřmrlí, Apr/?kazu

onen/Milán: Pří 100%
tíňmmm'je

'nami/In' dudák/ná hodnota C/ 38, nim/čili ml 017~ had/mia je rty/Iamm tla/Ídan',

TELErONNI ČISLO usrksnw m un DANKGVNI semENx mnm/ono
rc 750mm

mx m w :u



:fa
kte/vn zodpovídá w'mbce. Na základě ualz'daw jrau .raz/,omg until/!kanály me/eau pm pak-žili !la/idmlnné

„mu/1m” ujedmt/iuě lnůnmlaříj! 11 kampelenti každém paIÁgytam/e/e zdrammtlłi III/žeb.

3) míru falešné pozítívity u jednotlivých diagnostických souprav,
které laboratoře od března

2020 doposud používají;

je „10:31: raw/nizsi P0I/'7 x: zda! „dána/LW] „nad, vął/Itdm/ le [WII/I, ąe
A'ZU Illłilá pol/inner! regírlmml a Mám/a!

příbalem' 1mm] jednotlůju/I diagrmrlídgýtb .raz/pra# dixlrz'bI/Wuqýdl u ČR :I jy'ít/I čer/ee'
1103:, !te/q: !II/0 [dam/aa'

panšytimul. Didg/zwfivkí mapový
”II/n' :pití/11ml podminky 21170pr [BSH/Hill”, /eonlru/a !970 :haly „mi II kan/prima'

JZU. Pal/Ig/'mpňřtmíwpň'ba/agídi le/a'krž vlak mlze §7'iftil kun/it!!
aktů/tí, !010/5

M7' mlždaí/Iítb :II/(Iiťpmuádňy'rh

tým/ui. Viz adpnw'd'ăl

I „mim/m? WI/ľdkii Úlfetřmí 1, Inn/ad!! J' pořadu/ý mim/:re m evidnit: bay je m !MM/72mm' jednatűvé [akord/01%,

odborně/70
gumu/a za wiki/Sraz; lmta pam/um

nem' I/n/a 1/d11 :mini/ní.

4) odkaz / tabulku míry pozitivních výsledků vůči prove de ným testům u každé laboratoře

nejlépe po jednotlivých dnech

laboratoří 71m' k Úrran a Minimumldi/:Ma) Z aje/MJ poq'tiuitáth dzlpazia ądrapolnirłýřib Aida/7mm' .r/atíJMýI,

qdramtnítfw' ČR

S pozdravem
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