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Poskytnutí informace 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 kinformacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), kníže

uvedenému sděluje:

1) „Poskytnutí kopie přehledů s termíny očkování zaměstnanců a jejich blízkých. Mám

na mysli excelovou tabulku s daty a časy, podle kterých se zaměstnanci, jejich blízcí,

případně další osoby mají dostavit kočkování proti koronaviru. Uzázku zveřejnily

Seznam Zprávy, viz zde © https://www.seznamzpravy.cz/clanek/babis-a--blastny-

neockuji-prednoste-potrebne-vakcinu--maji-lide-z-kancelari-137426. Pokud však nejde o

finální verzi tabulky, žádám o finální vetzi. Žádám rovněž o informaci, co znamená

políčko „„obsazeno“

Státní zdravotní ústav sděluje, že seznam uveřejněný na webu www.seznamzprávy.cz měl pouze

informativní charakter a není tedy totožný s údaji o teálně naočkovaných osobách. Všechna data

o naočkovaných pacientech se dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR

1596/2021-1/MIN/KAN, „bezodkladně zaznamenávají
v

do Informačního systému infekčních nemocí

(ISIN)“, který je spravován Ministerstvem zdravotnictví CR.

2) „Žádám rovněž o informaci, kdy SZU zmíněnou dodávku zhruba tisícovky dávek

dostal. Zda to bylo například 5.1.2021 či 12. 1. 2021 či jiného data. U zmíněné dodávky

žádám rovněž. o informaci, kolik dávek celkem se proočkovalo případně kolik dávek

zbylo a jak se s nimi bylo posléze naloženo. Žádám rovněž o informaci, kolik dávek bylo

aplikováno přímo zaměstnancům a jak se naložilo se zbytkem. Žádám rovněž o

informaci, kolik z těchto dávek dostali pracovníci národních referenčních laboratoří, kteří

přicházejí do styku s materiálem infekčním od kortonavitu.“
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které byly vyočkovány. K VašemuStátní zdravotní ústav obdržel dne 5. 1. 2021 195 vialek,

dotazu uvádíme, že s vakcínami se pracuje tak, že žádná nezůstane nevyužita. Pokud by se tak

mělo stát, jsou nastaveny mechanismy, jak dané situací zamezit. Na otázku kolik dávek dostali

pracovníci z národní referenční laboratoře, kteří přicházejí do styku s materiálem infekčním od

koronaviru, nemůže Státní zdravotní ústav sdělit odpověď z důvodu, že daným systémem není

evidováno.

3) „Žádám rovněž o informaci, kolik dávek vakcíny dosud SZÚ celkem dostal, kolik bylo

z toho již proočkováno a kdo je dostal, a to ve formě: datum, počet dávek, počet

příbuzný, jiný pracovník státní správy)“aplikovaných dávek, typ osoby (zaměstnanec,

Níže Vám zasíláme tabulku platnou k datu podání Vaší žádosti:

datum přijato vialek

5. 1. 2021 195

15, 1. 2021 195

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

dne 27. dubna 2016, o ochraněNařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze

údajů a o volném pohybu těchto údajů a ofyzických osob v souvislosti se zpracování osobních

údajů) není oprávněnzrušení směrnice 95//46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních

k poskytnutí jmenovitého seznamu fakticky naočkovaných osob.

Dle ustanovení $ 8b InfZ se poskytnutí informací nevztahuje na poskytování veřejných

prostředků podle zákonů v oblasti poskytování zdravotních služeb. Vzhledem k $ 51 zákona č.

372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, je poskytovatel

o kterých se dozvěděl v souvislosti(SZÚ) povinen zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech,

s poskytováním zdravotních služeb, kterými se rozumí lékařská dokumentace, bezodkladné

systému infekčních nemocízaznamenávání osobních dat očkovaných osob do informačního

(ISIN), činnosti vykonávané v přímé souvislosti s poskytováním zdravotních služeb - vakcinace

osob, které podepisují informovaný souhlas v rámci vědecko-výzkumné činnosti, apod.
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