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Výroční zpráva Státního zdravotního ústavu

o činnosti v oblasti poskytování informací ve smyslu $ 18 zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů („InfZ“)

za rok 2021

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí.

o Celkový počet podaných žádostí o informace v roce 2021 56

o Počet poskytnutých informací 26

o Počet odložených žádostí o informace 23

o Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace 5

o Počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o informace 2

o Počet vydaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti 4

b) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí

povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, a přehled všech výdajů,

které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech

dle InfZ, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:

0

c) počet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní

licence 0

d) počet stížností podaných podle $ 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich

vyřízení 2

o 1. stížnost (SZU/10737/2021):

Stěžovatelka podala stížnost na nedostatečné doložení informací dle vědeckých

publikací. Ministerstvo zdravotnictví ČR přikázalo Státnímu zdravotnímu ústavu

vyřídit žádost do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Státní zdravotní ústav tedy

vydal rozhodnutí o částečném odmítnutí.
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o 2.stížnost (SZU/14326/2021):

Stěžovatelka uvedla ve své stížnosti, že se dotazovala na obecné publikace z virologie,

tzn. nedotazovala studie, týkající se koronavirů nebo SARS-CoV-2. Ministerstvo

zdravotnictví ČR přikázalo Státnímu zdravotnímu ústavu vyřídit žádost v bodech4 - 6

do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Státní zdravotní ústav tedy vydal rozhodnutí

o odmítnutí z důvodu neexistence informací.

e) další informace vztahují se k uplatňování InfZ: 0

V Praze dne 1. března 2022
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