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Rozhodnutí o odmítnutí žádosti dle $ 15 odst. 1 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“), rozhodl v souladu

s ustanovením 4 15 odst. 1 InfZ o žádosti žadatele ze dne 22. 12. 2020 ve věci žádosti o poskytnutí

informace ve znění:

„1) veškerou dokumentaci souvisejícís vydáním osvědčení o autorizaci ¢. M0100123620, zejménapak:

seznam dokumentovanýchpostupů,

- příručknjakosti,

-vzorovéprotokoly o autorizovaném měření č vyšelření,

-osvědčení nebojiné dokumenty o prověření systému managemeníujakosti,

-seznam s vybodnocením účasti v mezilaboratorních porovnáváních,

-seznam měřicího zařízení a laboratorních přístrojů investičního charakteru, používaných při antorizovaných činnostech,

-seznam smluvních vztahů sjinými osobamipro zajištěnípřístupnosti k laboratornímu zařízenípro měření,

- vzorkování či vyšetření (např. zapůjčení měřicích přístrojů) tam, kde laboratoř není k těmto úkonům vybavena,

včetně další dokumentace týkající se autorizatniho auditu na místě a závěrečné hodnotící zprávy č- SKA-523/20;

2)jdentifikaci měřicího zařízenía laboratorntch přístrojů, které byly k získání osvědčení o autorizaci © M0100123620 poušity

(například detailnípopis zařízení, identifikační nebo výrobní číslo, fotografie apod.)“

takto:

Dle ustanovení $ 15 odst. 1 InfZ se poskytnutí informace odmítá.

Odůvodnění:

Ministerstvo zdravotnictví České republiky pověřilo podle ustanovení 6 80 odst. 1 písm. m) zákona č.

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, prováděním

autorizace Státní zdravotní ústav. Povinností Státního zdravotního ústavu je v prvé řadě chránit zájmy

klienta, v druhé řadě chránit při výkonu vybraných činností veřejné zájmy.
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Dle ustanovení 6 11 odst. 2 písm. c) InfZ povinný subjekt informaci neposkytne, pokud by tím bylaporušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského nebo práv souvisejících s právemautorským, kterými se rozumí všechny vypracované dokumenty související s vydáním certifikátu.

Dle ustanovení $ 11 odst. 3 InfZ se informace, které získala autorizujici osoba od třetí osoby při plněníúkolů v rámci kontrolní činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, tj. zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veťejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů, podle kterého sena ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím,neposkytují. Mlčenlivost o údajích žadatele o autorizaci je uvedena i ve smlouvě o posouzenízpůsobilosti laboratoře.

Státní zdravotní ústav dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějšíchpředpisů a Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraněfyzických osob v souvislosti se zptacování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o ztušenísměrnice 95//46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) není oprávněn k poskytnutí seznamusmluvních vztahů.

Osvědčení o autorizaci může být vydáno, splní-lí žadatel všechna požadovaná kritéria a zaplatí-licelkovou cenu za posouzení. Podrobnější způsob splnění pro udělení autorizace specifikuje auveřejňuje autotizující osoba formou autotizačních návodů.
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