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Odvolání proti rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti podle zák. č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Žádost SZU/01512/2021

Odvolání SZU/3552/2021

Dne 18.8.2021 podala MVDr. Eva Mertlíková, dat. nar.: 15. 1. 1980, trvale bytem 17. listopadu 331,
549 41 Červený Kostelec (dále jen „žadatelka“) žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadatelka 
požadovala po SZÚ zodpovězení otázky:

„Laboratorní vyšetřování původce COVID-19 v ČR v současné době provádí 139 laboratoří – viz 
Mitigace_laboratori_pro_vysetrovani_puvodce_COVID_11062021.pdf (szu.cz) 

Ke každé ze 139 laboratoří, provádějících laboratorní vyšetřování původce COVID-19, prosím 
uveďte celý název používané diagnostické soupravy PCR, včetně názvu výrobce této diagnostické 
soupravy.“

SZÚ tuto žádost rozhodnutím dle ustanovení § 15 odst. 1 InfZ částečně odmítlo s tímto 
odůvodněním:

„Státní zdravotní ústav obdržel dne 11. 3. 2021 žádost, ve které žadatel požaduje informace k 
otázce, „Ke každé ze 130 laboratoří, provádějících laboratorní vyšetřování původce COVID-19, 
prosim uveďte celý název používané diagnostické soupravy PCR, včetně názvu výrobce této 
diagnostické soupravy“.

O odvolání žadatelky nadřízený správní orgán, Ministerstvo zdravotnictví ČR, rozhodl rozhodnutím
ze dne ze dne 3. 5. 2021, č.j: MZDR 18530/2021-2/PRO, ve kterém se napadené rozhodnutí ze dne 
11. 3. 2021 podle § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu ruší a věc vrací povinnému subjektu k 
novému projednání. Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR Státní zdravotní ústav obdržel dne 7.
6. 2021. 

Státní zdravotní ústav k výroku I. v souladu s výše uvedeným Rozhodnutím Ministerstva 
zdravotnictví sděluje, že nedisponuje informacemi o výrobci jednotlivých diagnostických souprav, 
protože požadavkem na laboratoře bylo uvedení diagnostické soupravy nikoliv explicitně jejího 
výrobce. Státní zdravotní ústav není ani povinen výrobci jednotlivých diagnostických souprav 
disponovat ze zákona. Z výše uvedených důvodů Státní zdravotní ústav žádost v souladu s 
ustanovením § 2 odst. 4 InfZ, které stanoví, že povinnost povinného subjektu poskytovat informace 
se netýká dotazů na vytváření nových informací, odmítl.“

„Státní zdravotní ústav k výroku II. sděluje, že informace, týkající se seznamu používaných 
diagnostických souprav, které používají jednotlivé laboratoře, kterým bylo uděleno povolení k 
provádění vyšetření na přítomnost SARS-CoV-2, byly již zaslány dne 19. 4. 2021 do datové 
schránky žadatele, vedené pod č. j. SZU/1512/2021.“ 

http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/Coronavirus/Lab_vysetrovani/Mitigace_laboratori_pro_vysetrovani_puvodce_COVID_11062021.pdf
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Odůvodnění odvolání proti rozhodnutí SZÚ

Žadatelka v žádosti ze dne 18.8.2021 po SZÚ výslovně požadovala uvedení názvů používaných 
diagnostických souprav PCR ke každé ze 139 laboratoří, provádějících laboratorní vyšetřování 
původce COVID-19.

Dále žadatelka v žádosti uvedla:

„Prosím o to, aby byly údaje uvedeny tak, aby byl u každé laboratoře jasně a jednoznačně uveden 
název používané diagnostické soupravy PCR (případně názvy používaných diagnostických souprav 
PCR). Důvodem je to, aby se neopakovala situace z minula, kdy SZÚ dne 19. 4. 2021 sice zaslal 
seznam diagnostických souprav PCR, ty však nebylo možné k jednotlivým laboratořím jednoznačně 
přiřadit, jelikož diagnostické soupravy PCR byly uvedeny pod pořadovými čísly, nebyly však 
uvedeny u konkrétních laboratoří a počet laboratoří přitom neodpovídal počtu diagnostických 
souprav PCR na seznamu uvedených.“

Důvody zaslání nové žádosti dne 18.8.2021 byly:

1) Informace, zaslané SZÚ dne 19.4.2021, uváděly seznam diagnostických souprav PCR ke každé 
ze 130 laboratoří (seznam laboratoří ze dne 10.12.2020). Nová žádost ze dne 18.8.2021 požadovala 
poskytnutí údajů ke 139 laboratořím (seznam laboratoří ze dne 11.6.2021). SZÚ by tedy stačilo 
seznam pouze aktualizovat, tedy uvést navíc diagnostické soupravy PCR k 9 laboratořím, které byly
od doby první žádosti mezitím na seznam přidány.

2) SZÚ v odpovědi ze dne 19.4.2021 poskytlo pouze částečnou, a tudíž bohužel bezcennou 
informaci, když místo názvů laboratoří uvedlo ke každé diagnostické soupravě PCR pouze 
pořadová čísla 1 – 131. Ze žádosti bylo přitom evidentní, že žadatelka požadovala uvedení názvů 
diagnostických souprav PCR „Ke každé ze 130 laboratoří, provádějících laboratorní vyšetřování 
původce COVID-19...“, když k dotazu uvedla také odkaz na stránky SZÚ, na kterých je seznam 
názvů laboratoří uveden. Problémem bylo však to, že SZÚ v odpovědi ze dne 19.4.2021 uvedlo 
seznam 131 diagnostických souprav PCR, a přitom ve stejnou dobu uvádělo na svých stránkách 
seznam 130 laboratoří, tedy odlišný počet. Vzhledem k tomu, že SZÚ v odpovědi neuvedlo názvy 
laboratoří, ale pouze pořadová čísla 1 – 131, tak z odpovědi nebylo zřejmé, k jaké laboratoři jaká 
diagnostická souprava PCR příslušela.

Žadatelka po SZÚ požaduje poskytnutí odpovědi na výše uvedenou otázku ze žádosti o poskytnutí 
informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

S ohledem na výše uvedené žadatelka požaduje, aby Ministerstvo zdravotnictví zrušilo rozhodnutí 
SZÚ, doručené do datové schránky žadatelky dne 4.9.2021, kterým se žádost o poskytnutí 
informace částečně odmítá, řízení v tomto rozsahu zastavilo a současně rozhodnutím nařídilo 
povinnému subjektu požadovanou informaci žadatelce poskytnout. 
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