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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 k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „„InfZ“), rozhodl o žádosti

žadatele, ze dne 28. ledna 2022, ve věci žádosti o poskytnutí informace k otázkám:

„1. Považuje SZŮ následující dokumentypodpísmeny a) - d) i nadále za bezvýhradněplatné a účinné, resp. závazné?

a) Norimberský kodex - bod 2.

b) Helsinská deklarace WMA - bod 16. Toto ustanovení sepromítá do českého občanského zákoníku - zejména f

23 a 94.

©) Ženevská deklarace (Serment d Hippocrate, formule de Genéve) - ve znění z října 2017 (zde bych si dovolil

klást důraz na věty 3, 4, 13).

d) Úmluva o lidských právech a o biomedicíně (96/2001 Sb.m.s,) - zde zejména s důrazem na dodržování

ustanovení čl. 5, 24, 26.

2. Najakémpodkladě stanovuje SZU test metodou PCR-RTjako kritériumpro stanovenépřítomnosti viru SARS-

CoV2, pokud se objevujípochyby, že tento test Ixepovažovat vůbec za diagnosticky směrodatný? Mápovinný subjekt

dokumení, který stanoví, zda a přijakém poušitíje PCR. test vhodnýpro diagnostické účely? Anebo je pravdivá

(směrodatná) informace, že sejedná o test charakterupokusného?

3. Může SZŮ na základě vyjádření k dotazůmpodle bodů 1 a 2 tedy kvalifikovanaě zodpovědněpotvrdit, že v ČR.

nedochází kporušování ani nedbalostnímu nedodržování závaznýchprávních norempřipoužíváníPCR-RT testipro

dřagnostiku onemocnění nemocíCOVTD-19, potažmo stanovování infekčnostifyzických osob,jehož důsledkemjsou

karanténní a medicínská opatření?“

takto:

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

II. Dle ustavení $ 14 InfZ se poskytnutí informací odkládá.
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Odůvodnění:

Kvýroku I.

Otázka č. 1)

Dle ustanovení $ 2 odst. 4 InfZ se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí

rozhodnutí a vytváření nových informací. Státní zdravotní ústav není kompetentní k posuzování

platnosti, účinnosti či závaznosti dokumentů (právních norem) uvedených v bodě 1, písm. a) — d), tzn.

Vaše otázka č. 1 je dotazem na názor Státního zdravotního ústavu, a proto Vam sdělujeme, že se

jedná o důvodné odmítnutí žádosti.

Kvýroku II.

Otázka č. 2)

Státní zdravotní ústav není kompetentní kvyjádření se kotázce č. 2. Státní zdravotní ústav

nestanovuje metodu testování testy PCR-RT jako kritérum pro stanovení přítomnosti viru SARS-

CoV2. PCR-RT testy k účelu zjišťování infekce jsou používány na doporučení WHO a CDC.

Konečné rozhodnutí stanovuje Ministerstvo zdravotnictví ČR ve svých opatřeních. Uvedení na tth

podléhá evropské legislativě o zdravotnických prostředcích in vitro. Státní zdravotní ústav

nedisponuje dokumentem, který by stanovil, zda a při jakém použití je PCR test vhodný pro

diagnostické účely. Test PCR se běžně používá kdiagnostice infekcí, samozřejmě za přísného

dodržování pravidel správné laboratorní praxe, aby např. nedošlo k případné kontaminaci vzorku

apod.

Otázka č. 3)

Státní zdravotní ústav není kompetentní k posuzování,, zda jsou právní normyy dodržovány7 či

porušovány. Vpřípadě, že se domníváte, že byly závazné právní normy porušeny či zda došlo

k nedbalostnímu nedodržení, obraťte se prosím na orgány činné v trestním řízení.

Vámi požadované informace (otázka č. 2 a otázka č. 3) nespadají 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. Proto Státnímu zdravotnímu ústavu

nezbývá nic jiného, než žádost v otázkách č. 2 a č. 3 odložit.

Poučení:

K výroku I. tohoto rozhodnutí je možno podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení

písemného
vy

rozhodnutí prostřednictvím Státního
P

zdravotního ústavu kMinisterstvu
“

zdravotnictví
;

Ceské republiky.

Proti výroku II. tohoto rozhodnutí není odvolání přípustné.
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