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Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace dle $ 14 odst. 5 písm. c) zák. č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážení,

Státní zdravotní ústav obdržel dne 18. listopadu 2021 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu kinformacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). K Vaší žádosti ve

znění:

„Jednoduše sbrnuto, žádám o dokumentaci a studii, která porovnává šíření tohoto viru, převášněpak ve variantě Delta

mesi očkovanými a neočkovanými. Předpokládám, že součástí této studie jsou dostupná data i po takzvaném vyvanutí

zmunity získané očkováním — tedy po více jak Šesti měsících. O tyto data žádám % toho důvodu, Že nejsou nikde

v detailním míře veřejně dostupná. Bex těchto dat vnímám platná nařízeníjako diskriminační bex opory v zákoně, ústavě

republiky ČR. ajdou zcela mimo logiku věci v bojiproti nastupující epidemii“

sdělujeme, že těmito informacemi Státní zdravotní ústav nedisponuje. 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
vives

přepisů, ve statutu Státního zdravotního ústavu.

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

Nad rámec výše uvedeného si Vás dovolujeme odkázat na Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého

nám. 375, 128 00 Nové Město.
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