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Odložení žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě (dále také jen „Zdravotní ústav“), jako povinný subjekt ve smyslu ust. 

§ 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

(dále také jen „Zákon“), obdržel dne 8. 12. 2022 žádost MVDr. Evy Mertlíkové, nar. 15. 1. 1980, bytem 17. 

listopadu 331, 549 41 Červený Kostelec (dále také jen „žadatelka“), o poskytnutí informace. 

Žadatelka požaduje tyto informace:  

„Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě provádí testování na HIV, provozuje poradnu HIV a nabízí vzdělávací 

program zaměřený na prevenci HIV. 

1) Uveďte, prosím, vědeckou práci, včetně konkrétních citací z ní, která pomocí vědecké metody 

jednoznačně prokázala existenci viru HIV. 

2) Uveďte vědeckou práci, včetně konkrétních citací z ní, která pomocí vědecké metody jednoznačně 

prokázala, že virus HIV způsobuje onemocnění AIDS. 

3) Uveďte vědecké práce, včetně konkrétních citací z nich, které pomocí vědecké metody jednoznačně 

prokázaly, že virus HIV se přenáší a) sexuálním kontaktem s infekční osobou, b) sdílením injekčních jehel a 

roztoků u injekčních uživatelů drog a c) vertikálním přenosem z matky na dítě.“ 

 

Podle ust. § 2 odst. 1 Zákona jsou povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat 

informace vztahující se k jejich působnosti, státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a 

veřejné instituce. 

Podle ust. § 2 odst. 4 Zákona se povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí 

rozhodnutí a vytváření nových informací. 



 

  

 

Podle ust. § 14 odst. 5 písm. c) Zákona „povinný subjekt posoudí žádost a v případě, že požadované 

informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů 

ode dne doručení žádosti žadateli.“ 

Zdravotní ústav dospěl k závěru, že žadatelka požaduje informace, které se nevztahují k působnosti 

Zdravotního ústavu. Zdravotní ústav není příslušný a nespadá do jeho působnosti rozhodovat, popř. 

poskytovat informace o tom, která vědecká práce „jednoznačně prokazuje“ či nikoliv jakoukoliv s odborných 

otázek uvedených v žádosti. 

Jelikož se požadované informace nevztahují k působnosti Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, tato 

žádost se podle ust. § 14 odst. 5 písm. c) Zákona odkládá. 

Zdravotní ústav musí dále konstatovat, že žadatelka se navíc domáhá poskytnutí odborného stanoviska 

(názoru) Zdravotního ústavu na problematiku HIV a AIDS. Pokud by tedy předmětná záležitost spadala do 

působnosti Zdravotní ústavu, nelze poskytnout požadované informace podle ust. § 2 odst. 4 Zákona, jelikož 

se jedná o dotaz na názor.   
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