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c) zak. č. 106/1999 Sb., oSdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace dle § 14 odst. 5 pism.

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážení,

žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., oStátní zdravotní ústav obdržel dne 21. října 2021 Vaši

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

znění:

(ve vykazovaném období1/ „Na kterých konkrétníchpracovištích vznikla nemoc xpovolání infekční nemoci COVID-19

2020 a 2021).“

2/ „U kterých konkrétních zaměstnavatelů vznikla nemoc zpovolání infekční nemoci COV'ID-19, a to pro každé

uznané onemocnění xpovolání zvlášť (ve vykazovaném období 2020 a 2021).“

3/ „Kteří konkrétní poskytovatelé zdravotních služeb, uznali nemoc xpovolání COVID-19 (ve vykagovaném období

2020 a 2021).“

Státní zdravotní ústav sděluje, že výše uvedené nespadá do působnosti Státního zdravotního ústavu.

subjekt povinen poskytovatStátní zdravotní ústav dle ustanovení $ 2 odst. 1 InfZ je jako povinný

informace vztahující se k jeho působnosti, která je uvedena v souladu s $ 86 zákona č. 258/2000 Sb., o

zákonů, ve znění pozdějších přepisů, veochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících

statutu Státního zdravotního ústavu.

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

kterým bylo uděleno povoleníNad rámec výše uvedeného Vám sdělujeme, že seznam poskytovatelů,

uznávat nemoci z povolání, naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví:

https: //woww.tazcr.cz/seznam-poskytovatelu-ktervm-bylo-udeleno-povoleni-uznavat-nemoci-z-povolani
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Další informace Ministerstva zdravotnictví k uznávání S

naleznete na

onemocnění COVID-19 za nemoc s povolání

internetových stránkách:

https://koronavirus.mzcr.cz/informace-ministerstva-zdravotnictvi-k-uznavani-onemocneni-covid-1 9-za-

nemoc-z-povolani/
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