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Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti dle zák. č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Státní zdravotní ústav jako povinný subjekt ve smyslu $ 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), rozhodl o žádosti

žadatele, ze dne 11. listopadu 2021, ve věci žádosti o poskytnutí informace k otázkám:

1. Z predchozich informací, které SZŮ poskytl, vyplývá, že me všechny laboratoře v ČR. požívají mnltiplexní

soupravy pro detekci SARS-COV-2. Prosím o seznam laboratoří, které nepoužívají multiplexni soustavy a

současnějsoujejich výsledkypoužíványpro sběr dat o výskytu SARS-COV-2 v Ceské Republice.

2. Dále mi bylo sděleno, še většina laboratoří v ČR ponšívá soupravy detekující pouze SARS-COV-2. Vtéto

souvislostiprosím ojasnou informaci, zda tyto soupravyjsouprokazatelně spolehlivé aje u nich vyloučena možnost

záměny SARS-COV-2 ajiných virů, předevšímpak chřipky. Tedy zajímá mne, zda tyto soupravy mohou označit

vzorek ve kterém se vyskytuje vir chřipky a naopak se v něm nevyskytuje vir SARS-COV-2jako vzorek pozitivní

na SARS-COV-2.

3. Daleprosím o informacijaká sada,jakého výrobce a najakémpřístroji bylapoužita, pokudje na certifikátu

následující označení: Disease or agent targeted (Původce, který byl testován) COVID-19 (SINOMED CT

840539006) Type oftest (Typ testu) Nucleic acid amplification withprobe detection/RT - PCR.

4. Dáleprosím o sdělenípodrobnémetody k testu,jejžeoznačen tímto označením: Disease or agent targeted (Původce,

který byl testovan) COVID-19 (SNOMED CT840539006) Type oftest (Typ testu) Nucleic acid amplification

withprobe detection/RT - PCR

takto:

I. V rozsahu otázek 1. dle ust. Š 15 odst. 1 InfZ se zadost o poskytnutí informací odmítá.

II. V rozsahu otázek 2. se žádost o poskytnutí informací poskytuje.

III. V rozsahu otázek 3. a 4. dle ust. $ 14 odst. 5 písm. c) InfZ se žádost o poskytnutí informace

odkládá.
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Odůvodnění:

K výroku I. tohoto rozhodnutí, který se vztahuje k otázce č. 1. sdělujeme, že Státní zdravotní ústav

nemá jako povinný subjekt zákonnou povinnost disponovat těmito informacemi. Vzhledem k tomu,

že daná informace fakticky neexistuje a není tedy ani informací ve smyslu $ 3 odst. 3 InfZ, se

v souladu s $ 2 odst. 4 InfZ, kdy v se v této části žádosti jedná o požadavek na vytvoření nové

informace, žádost z „faktických důvodů“ odmítá.

K výroku II. tohoto rozhodnutí sdělujeme, že specifita všech testů vylučuje záměnu vitu, prakticky

ověřeno v EHK 2O20, kdy v jednom vzorku byl virus chřipky A v poměrně vysoké koncentraci.

K výroku III. tohoto rozhodnutí sdělujeme, že otázky 3. a 4. nespadají 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 přepisů, ve statutu Státního zdravotního ústavu. Dotaz nutno položit laboratoři,

která vydala výsledek, vyjádření nevypovídá nic o pozitivním testu, pouze o metodice.

Poučení:

K výroku I. tohoto rozhodnutí je možno podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení

písemného rozhodnutí prostřednictvím Státního zdravotního ústavu kMinisterstvu zdravotnictví

Ceské republiky.

Proti výroku II. a III. tohoto rozhodnutí není odvolání přípustné.
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