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Rozhodnutí o odmítnutí žádosti dle S 15 odst. 1 zák, čł 106/1999 Sb.,

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Státní zdravotní ústav (Dále jen „SZÚŮ obdržel dne 13, ledna 2021 Vaši žádost
podle zákona č.

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jcn „Ian'Ď, ve

které žádáte „rtąnam umírá pramníků szÚ, kůň'
hV/ijiž aikal/ám'pmli :al/id 79 a zlá/z tim/y' „znam lidí, kte/z'

lit/'mu zanikl/!and
JZU a 19/; laku' nřkouáizipmti :al/id-jedrmlo JI WM!

n. pří biz/n' !mít/1 zatim/nam? ", přičemž

vycházím: z informací zvcřei něných dne 13. 1. 2021 na webu Seznam zprávy:

him s: Z Avawmczuam Zprnvv .cz z clanek: babisřaýblatnyřneocku'ířpredgostncýgotrebneývaIgginuýmaji- 'dar

zrkanc<tlari›137426#dop ab Larímf: Oäcdop g]
ídľnf7u1 d7vZCo

702101131521§dop som-cc zona name:zpi'aignsznhgboxčzsource=hp8cscg n0:1&utm campn'g:

&utm medium: z-boxíkuäcutm source:wm\nse2nam.cz.

S támí zdravomí ústav rozhodl o žádosti

takto:

ch ustanovení
§ '15 odst. 1 Iní'Z se poskytnutí informace odmítá.

Odůvodnění:

szú dle zákona č. 110/2019 Sb, o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení

Evropského parlamentu rady (EU) 201 6 / 679 ze dne 274 dubna 2016, 0 ochraně fyzických osob

v souvislosti se zpracování osobních údajů av o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice

95//46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) není oprávněn k poskytnutí jmenovitého

seznamu fakticky naočkovaných osob.

Dle ustanovení š Sb InÍZ se poskytnutí informací nevztahuje na poskytování veřejných prostředků

podle zákonů v ohlasu' poskytování zdravotních služeb. Vzhledem k § 51
zákona

č. 372/2011 Sb.,

zákon o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, jc poskytovatel (sm, povinen zachovat

mlčcnlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislostí s poskytováním zdravotních

služeb, kterými se rozumí lékařská dokumentace, bezodkladně zaznamenávání osobních dat

očkovaných osob do in fonnačnüio systému infekčních nemocí (ISIN), činností vykonávané v přímé

souvislosti s poskytováním zdravotních služeb vakcinace osob, které podepisují informovaný souhlas

v rámci vědecko-výzkurnné činnosti,
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Nad tamec výše uvedeného sdělujcme, že Seznam uveřejněný na webu Seznam Zpráv (viz odkaz výše)

měl
pouze

ínfoxmau'vní charakter a není tedy totožný s údaji o tealnč naoěkovaných osobách dle

Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j, MZDR 1596/2021-1/MIN/KAN, sc účinností

ode dne 14, 1. 2021 „head/6111i!!! gaąnamnmm/t da InŇn/Iaňtíbn „plnému infekălít/J 112mm' army:

Státní
zdravotní

ústav konal v dobré víře a jednal v souladu s Metodickým pokyncm pro
očkovací

kampaň MZCR dle priont očkovaných osob vycházejících z Mimořádného opatření Ministerstva

zdravotnictví č.j. MZDR 1595/2021-1/MIN/KAN, ačkoliv účinnost tohoto opatření je
k datu 144

ledna 2021.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ve

lhůtě
15 dnů ode dne doručení prostřednictvím

Státního zdravotního ústavu k Ministerstvu zdravotnictví Ceské republiky.
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