
STÁTNÍ ZDRAVOINÍ 1381:“

SČ sram :mamma nsm Šx'ubúmm WMS

ľmlm Ill

EEE' mw ml

u

á< mms 7×

18. X 2020

SZU/USMO/ZUZO

x mw u m =\\

Rozhodnutí 0 částečném odmímutí žádosti dle zákl č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Státní zdravotní ús tm' jako povinný subjekt ve smyslu i? .v Z odst. l „ikona č. 106/1999 Sb., 0 svobodném

k ve znění rozhodl o Žádostí ze dne 18.přístupu mfonnacím, pozdějších předpísů (dále jen „lan“), žadatele,

3' 2020, v e \ ěcí Žádosú o poskyLnuLí mformace k otázkám:

a) Jaký jc
dům ›d k zabránění Testování choroby S ARSłĚoVQ laboratoří Tília,

b)
Zda se odpovědný 7aměsmanec SZU domnívá, že

je lépe podezření ncoccsmvar, než otestovat

v laboratoři (bez garance), která (Oto dosud nemá povoleno,

C) Zda je
možno nechat testovat na SARSCOVQ zvířata (např. v ZOO opícą prasata

v domácím chovu

apod) ,

d) Zvazuje S'/.l l Změnit podmínky nebo nčin i) výjimku, 7a předpokladu zhoršení nákazové sxruace

takto:

L V mmhu otázek bh C), d) dle usr Ň 15 tulsf. l lnř7. se řátlost o poskvtnulí informací ndm írá.

lI. V rozsahu otázek a) dle USl. 14 Odst. 5 písm. c) lan. se šádost o poskytnutí mformaee odkládá.

Odůvodnění:

K výroku l. tohoto ízozhodnntí3 kteíý se vztahuje k otázkám b), C), d) sděluj eme, že Státní zdravotní úsmx

nemá jako povinný subjekt dle ustanovení š 2 odst. 4 lntZ povinnost pasky town Informace, týkající Sc

dotazů na názory; budoucího ro7h odnutí a vytváření nových
Informací.

K výroku ll. tohoto rozhodnutí sdělujeme, že otázka a) nespadá do působnosti Státníh o zdravotního

ústavu. Státní zdravotní ústav dle u stanov ení
\\',

2 odst. l lan je jako povinný subjekt povinen poskytovat

informace vztahující se k jeho p ůs obnosd, která
je

uvedena v § 86 zákona č. 258/ 2000 su, o ochraně

veřejného zdraví a o změně některých suumscjídch zákonů, ve znění pozdějších Přepls CL
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Poučení:

K xýroku I. tohoto rozhodnutí Je možno podar odvolání vc lh útě 15 dnů odc
dn e

doručení píscmného

rozhodnutí ptostředmcwím Státního zdravotního \'15 mv u k Min is terswu Zdľav o trucrvl' Ceské mpublíky.

P1011' výroku H. tohoto rozhodnutí není odvolání pñpusmé.
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