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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 19. října 2021 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). K Vašim otázkám ve

znění:

1/ „Detailní statistika provedených PCR. testů v České republice odpočátku roku 2020 až do současnosti také, kde,

kým a kdy byl testproveden. U každého testu uveďle bodnotuparametru C (cycle threshold, počet cyklů). Statistika musi

také obsahovatjednoduchýpřebledný seznam sejméno a krajinoupůvodu PCR. testu, včetně výrobcem doporučené hodnoty

parametru Cí.“

Státní zdravotní ústav nevede statistiku provedených testů v požadovaném rozsahu. Hodnoty Ct jsou

evidovány pouze u jednotlivých poskytovatelů zdravotnických služeb v jejich dokumentaci.

2/ „Statistika testování (anonymixovaný seznam) pro televizní soutěž StarDance 2021, viz vyjádření moderátora Marka

Ebena v přímém přenosu Ceské televize dme 16.10.2021 (sobota). Pokud byly pro testování použity PCR testy, u

každého testu uveďte hodnotuparametru C (cycle threshold, počet cyklů). “

Státní zdravotní ústav výše uvedenými statistikami nedisponuje. Kompetentní osobou pro výše uvedené

jsou příslušné Krajské hygienické stanice. Dovolujeme si Vás tímto odkázat na Hygienickou stanici hl. m.

Prahy, Rytířská 404, Praha — Staré Město, 110 00

3/ „Cbemické složenétyčinkypro odběr vzorků z nosu, speciálně vatového tampónu.“

O chemické složení tyčinky pro odběr vzorků z nosu můžete požádat konkrétního výrobce příslušného

CE IVD zdravotního prostředku. Státní zdravotní ústav výše uvedenými informacemi nedisponuje.
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Sdělujeme, že 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 přepisů, ve statutu Státního zdravotního

ústavu.

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