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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

Vážený pane magistře,

Státní zdravotní ústav obdržel dne 26. listopadu 2021 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o

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

znění níže uvedeném sdělujeme:

„1) Označení všech osobjménem, příjmením aprofesnímpostavením a dále institucíjménem a identifikačním číslem, které

sepodíleli na vytvoření „INárodní strategie molekulárně— biologické surveillance SARS CoV2.“

b) Označeníspisové značky spisu, kdeje založen dokument označenýjako: „Národní strategie molekulárn—ě biologické

surveillance SARS CoV2.“

c) Datum a místo vzniku dokumentu označenéhojako: „INárodní strategie molekulárně— biologické surveillance SARS

GoV2.“

Za Státní zdravotní ústav na výše zmíněném dokumentu spolupracovala Národní referenční laboratoř.

Dále je nám známo, že vyjádření podávala 1 Fakultní nemocnice Brno, avšak výběr všech sekvenačních

center je dán Ministerstvem zdravotnictví ČR. Na daném dokumentu spolupracovalo několik odborníků

již od začátku roku 2021 a schválen byl Ministerstvem zdravotnictví ČR s platností od 1. 5. 2021.

Dokument byl zpracován na podkladech z ECDC (European Centre for Disease Prevention and

Control) a z CDC (Centers for Disease Control and Prevention). Dokument naleznete na internetových

stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR v záložce koronavirus (viz odkaz níže):

https://koronavirus.mzct.cz/wp-content/uploads/2021/06/Narodni-strategie-molekularne-biologicke-

suryeillance-SARS-CoV-2.pdf
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Sdělujeme Vám, 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. Dovolujeme si Vás tedy odkázat na Ministerstvo zdravotnictví ČR.

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