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Rozhodnutí O odmítnutí žádostí dle Š 15 odst. 1 zák. č. 106 /1999 Sb., O svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Smímí zdravotní ústav jako povinný subjekt vc smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 0

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InřZ“),
rozhodl v souladu

s ustanovením Š 15 odst. 1 InřZ o žádosti žadatele ze dne 23.
srpna 2022, ve věci žádosti 0 poskytnutí

informace, kterou Státní zdravotní ústav obdržel dne 29.08.2022.

takto:

Dle ustanovení š 15 odst. 1 Ian se poskytnutí informace odmítá.

Odůvodnění:

K Vaší žádosti:

„Prwz'm 0 upřemíní íqformm .ja/ol (Wiki/ní :Mimi/oka mamma! SZÚ k beąýeămxlz T202. KMkrítně Je mim

jedna' a írúrmaa; jaka' :lana Ví/ pmw'd/a pm negt/!aa' pwą'iľí TíOZ váza/dítě u HáJÍEdZł/Ífít/í ways/7 pmduktű

ahmhujúíih 0x111 lílaniă'gý (všemi/'eba nanąñzrmy):

7, Sol-gel nádržky vad/Iz'
mpmąe

měně
ne;

7% 1702

Z, Silika'lwč bmw! okruhu/121' až 50% TíOZ

3. FN NAJVO 70% TiOZ
nátěgy, ohm/7111751 oko/0

4. Akg//átouá n/ikátow' a lí/ikomuí bmw! obrabzgžžž' ”k” 20% 1702 a dal/ň'

ułlllľűlľlalllíáb/

Státní zdravotní ústav sděluje, že dle ustanovení š
2 odst. 4 Ian se povinnost poskytovat informace

netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Informací se dlc lan

dle š 3 odst. 3 rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě. zaznamenaný na jakémkoliv

nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě

nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Vzhledem k tomu, že Vámi

požadovanými oficiálním dokumenty Státní zdravotní ústav nedisponuje, Vaše žádost se v uvedeném

rozsahu odmítá.

'[ELEFONNlČISLO USTREDNY 2mm m BANKOVNÍ :polem nwm/0110 nc 75010330

FAX 271 744 350



Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí
je

možno podat odvolání ve lhůtě 15 dnů odc btučcní prostřednictvím

Státního zdravotního ústavu k Ministerstvu zdravotnictví Ceské
d)
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