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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

Vážení,

Státní zdravotní ústav obdržel dne 11. února 2021 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve znění níže uvedeném:
1) Seznam laboratoří, které jste akreditovali k provádění IVD na základě detekce NK
SARS-CoV-2 s uvedením, jakou diagnostickou soupravu tyto laboratoře používají
(včetně vybavení pro reverzní transkripci).
Státní zdravotní ústav není akreditačním orgánem, nemá povinnost shromažďovat požadované údaje.

2) Vzhledem k tomu, že tyto diagnostické prostředky mají detekovat přítomnost RNA, která
má být částí genomu viru SARS-CoV-2, žádáme Vás o uvedení citace vědecké publikace, která
prokazuje, že při izolaci de novo viru SARS-CoV-2 (2019-nCoV) byla kompletní makromolekula
RNA genomu tohoto viru získána z izolované monokultury virových částic SARS-CoV-2, které
bylo dosaženo centrifugací se specifickým hustotním gradientem. Celá kompletní
makromolekula genomu viru SARS-CoV-2 byla změřena pomocí gelové elektroforézy, která by
určila přesný počet bází virového genomu. Takto vyextrahovaná RNA byla osekvenována, aniž
by byl řetězec genomu doplňován softwatovými metodami?
Dle ustanovení 6 3 odst. 3 InfZ se informací pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo
jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, písemný záznam na listině,
elektronický či zvukový záznam, apod. Státní zdravotní ústav nedisponuje vědeckými publikacemi, ve
kterých by se vědeckým způsobem, dokládalo výše uvedené.

3) Požadujeme informaci, na základě jaké vědecké publikace (prosíme přesnou citaci) SZÚ
opírá své odborné stanovisko, že byla vědecky prokázána příčinná souvislost mezi patogenem
SARS-CoV-2 a onemocněním COVID-19, tzn. že virus SARS-CoV-2 se přenáší z člověka na
člověkaa že u něj způsobuje onemocnění COVID-19.
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Dle ustanovení $ 3 odst. 3 InfZ se informací pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo
jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, písemný záznam na listině,
elektronický či zvukový záznam, apod. Státní zdravotní ústav nedisponuje vědeckými publikacemi, ve
kterých by se vědeckým způsobem, dokládalo výše uvedené.
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(https:/ /www.who.int/news /item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05)
pro laboratoře provadéjici PCR testy/diagnostiku COVID-19, aby laboratoře vyloučily riziko
falešně pozitivních výsledků PCR testů a to jak u vlastních laboratoří, které tyto testy provádějí,
tak u vámi akreditovaných laboratoří?
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 $ 86 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších přepisů.

Státní zdravotní ústav není akreditačním orgánem, nemá povinnost shromažďovat požadované údaje.
5) Jakým způsobem je zajištěno, aby Vámi akreditované laboratoře hlásily hodnotu Ct u
pozitivních výsledků testů?
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 $ 86 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších přepisů.
Státní zdravotní ústav není akreditačním orgánem, nemá povinnost shromažďovat požadované údaje.

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