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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

Státní zdravotní ústav obdržel dne 27. září 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) Seznam RT-PCR diagnostických souprav (celé názvy a výrobce), které vycházejí x protokolu Corman-Drosten

(Charité) a byly odpočátku vyhlášenípandemie až dodnes v CRpoužity.

2) Sexnam laboratoří, kterépoužívají nebo používaly diagnostické soupravy vycházející zprotokolu Corman-Drosten

(Charith Žádám o celý název laboratoře + seznam těchto použitých diagnostických souprav laboratoří.

3) Sexnam RT-PCR diagnostických souprav (celé názvy a výrobce), které vycházejí x protokolu Corman-Drosten

(Charté a byly odpočátku vyhlášenípandemie až dodnespoužity Státním zdravotním ústavem a/nebo Národní

referenční laboratoříprojakékoliv účely.

4) Uvedle všechny tyto účely, ke kterým byly diagnostické soupravy vycházející x protokolu Corman-Drosten

(Charité) Státním zdravotním ústavem a/nebo Národné referenční laboratoří (i ve spolupráci sjinými ústavy)

použity (jako například validacejiných testovacích souprav, bodnocenífunkční způsobilosti testů, testování vzorků

atd.)

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 G 14 odst. 5 písm. c) InfZ Vaše žádost odkládá.
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