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Rozhodnutí o částečném 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 $ 15 odst. 1 InfZ o žádosti

ze dne 26. 2. 2021 ve věci žádosti o

zdravotnictví, jako nadřízeného správního

orgánu podle ustanovení $ 16 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. InfZ, ze dne 3. 5. 2021, č.j. MZDR

18530/2021-2/PRO, ve kterém se napadené rozhodnutí ze dne 11. 3. 2021 podle $ 90 odst. 1 písm. b)
správního řádu ruší a věc se vrací povinnému subjektu k novému projednání

takto:

I. Dle ustanovení G 15 odst. 1 InfZ se poskytnutí informace částečně odmítá

M. Informace se poskytuje

Odůvodnění:

Státní zdravotní ústav obdržel dne 11. 3. 2021 žádost, ve které žadatel

každé ze 130 laboratoří, provádějících laboratorní vyšetřovánípůvodce

požaduje informace k otázce, „Ke

diagnostické soupravy PCR, včetně názvu výrobce této diagnostické soupravy“

COVID-19, prosim uvedle celý názevpoužívané

O odvolání žadatelky nadřízený správní orgán, Ministerstvo zdravotnictví ČR, rozhodl rozhodnutím ze
dne ze dne 3. 5. 2021, č.j: MZDR 18530/2021-2/PRO, ve kterém se napadené rozhodnutí ze dne 11. 3.

2021 podle $ 90 odst. 1 písm. b) správního řádu ruší a věc vrací povinnému subjektu k novému
projednání. Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR Státní zdravotní ústav obdržel dne 7. 6. 2021.

Státní zdravotní ústav k výroku I. v souladu s výše uvedeným Rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví

sděluje, že nedisponuje informacemi o výrobci jednotlivých diagnostických souprav, protože

požadavkem na laboratoře bylo uvedení diagnostické soupravy nikoliv explicitně jejího výrobce. Státní

zdravotní ústav není ani povinen výrobci jednotlivých diagnostických souprav disponovat ze zákona.

Z výše uvedených důvodů Státní zdravotní ústav žádost v souladu sSustanovením $š2 odst. 4 InfZ, které
stanoví, že povinnost povinného subjektu poskytovat informace se netýká dotazů na vytváření nových

informací, odmitl.
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Dále je třeba uvést, že lze odmítnout poskytnutí informace nejen z důvodů právních, jež jsou taxativně

vyjmenovány v $ 7 - $ 11 InfZ, ale 1z tzv. „faklických důvodů“, které v zákoně ze zřejmých důvodů

vyjmenovány nejsou. Typickým faktickým důvodem neposkytnutí informace je právě situace, kdy

povinný subjekt požadovanou informaci nemá. (Stejný právní názor vyslovil 1 Nejvyšší správní soud

v odůvodnění rozsudku ze dne 2. 4. 2008, č. j. 2 As 71/2007-56)

Nejvyšší správní soud se situací, kdy povinný subjekt vytváří nové informace podle $ 2 odst. 4 InfZ,

zabýval ve svém rozsudku ze dne 9. 2. 2012, č.j. 1 As 141/2011-72 [19], v němž konstatuje, že „prvotním

Předpokladempro odmítnutí žádosti o informace s tím, še by šlo o vytvoření nových informací, je logicky skutečnost, Že

povinný subjekt danými informacemi vpožadovaném tvaru dosud nedisponuje. Dalším důležitýmpředpoklademje to, že

povinný subjekt nemá povinnost předmětnými informacemi disponovat. “ Je tedy třeba toto ustanovení vykládat

podle účelu, jímž je bránit povinné subjekty před žádostmi o informace, jíž povinný subjekt

nedisponuje a není povinen disponovat.

Státní zdravotní ústav kvýtroku II. sděluje, že informace, týkající se seznamu používaných

diagnostických souprav, které používají jednotlivé laboratoře, kterým bylo uděleno povolení

k provádění vyšetření na přítomnost SARS-CoV-2, byly již zaslány dne 19. 4. 2021 do datové schránky

žadatele, vedené pod č. j. SZU/1512/2021.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení prostřednictvím

Státního zdravotního ústavu k Ministerstvu zdravotnictví Ceské republiky.
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