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Reakce na odpověď SVS ohledně vyřízení žádosti o poskytnutí informací 
 
Dne 15.12.2022 zaslala žadatelka na SVS žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím, obsahující 5 dotazů. 

SVS na tuto žádost odpověděla dne 28.12.2022 zasláním 4 odkazů, převážně na články, s citacemi. 
Informace uvedené v těchto 4 odkazech však nezodpověděly ani jeden z 5 zaslaných dotazů. Na dotaz č. 5 
SVS neodpověděla vůbec. 

V reakci na to zaslala žadatelka dne 3.01.2023 znovu žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, s uvedením výše uvedených skutečností a s požadavkem 
na řádné zodpovězení všech 5 dotazů. Žadatelka zaslala novou žádost o poskytnutí informací, namísto 
podání stížnosti na postup SVS při vyřizování žádosti o informace, o které by rozhodoval nadřízený orgán, 
jelikož se domnívala, že tento postup bude pro obě strany jednodušší.

SVS jako povinný subjekt však na tuto žádost v řádném termínu (podle ust. § 14 odst. 5 písm. d) zák. č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů) neodpověděla. 

V návaznosti na to zaslala žadatelka na SVS dne 19.01.2023 dotaz na stav vyřízení žádosti.

SVS v odpovědi na dotaz na stav vyřízení žádosti o poskytnutí informací ze dne 22.01.2023 (č. j.: 
SVS/2023/012615-G) uvedla:

„v návaznosti na Váš dotaz ohledně stavu vyřízení žádosti o informace se odvolám na poskytnuté informace 
ze dne 28. 12. 2022, které Vám byly řádně doručeny. V odpovědi Vám byly poskytnuty všechny nám známé 
informace k dané problematice. Žádné další údaje, kterými bychom odpověď doplnili, nemáme k dispozici. 

S ohledem na uvedené je žádoucí uvést, že Státní veterinární správa je dozorovým orgánem, nikoliv vědeckou
institucí, která by měla za úkol revidovat závěry vědeckých poznání ohledně HPAI. Naším primárním úkolem 
je postupovat v oblasti dozoru dle účinné legislativy.“

Informace, které SVS zaslala dne 28.12.2022, byly sice „řádně doručeny“, avšak dotazy zaslané v žádosti 
„řádně nezodpověděly“, resp. nezodpověděly všech 5 dotazů, konkrétně např. dotaz č. 5. 

Zbývající 4 dotazy:

1) Uveďte, prosím, vědeckou práci, včetně konkrétních citací z ní, která pomocí vědecké metody 
prokázala, že původcem ptačí chřipky je virus H5N1.

2) Uveďte vědeckou práci, včetně konkrétních citací z ní, která pomocí vědecké metody prokázala 
existenci viru H5N1, případně dalších subtypů viru influenzy typu A. 

3) Uveďte vědeckou práci, včetně konkrétních citací z ní, která pomocí vědecké metody prokázala, že 
virus H5N1 je přenosný a patogenní pro člověka a má pandemický potenciál. 

4) Uveďte vědeckou práci, včetně konkrétních citací z ní, která pomocí vědecké metody prokázala, že k
přenosu viru H5N1 dochází perorální a aerogenní cestou. 

tedy bude žadatelka považovat za vyřízené a níže uvedenou odpověď SVS, pokud jde o tuto tématiku, za 
konečnou:
„V odpovědi Vám byly poskytnuty všechny nám známé informace k dané problematice. Žádné další údaje, 
kterými bychom odpověď doplnili, nemáme k dispozici. 



S ohledem na uvedené je žádoucí uvést, že Státní veterinární správa je dozorovým orgánem, nikoliv vědeckou
institucí, která by měla za úkol revidovat závěry vědeckých poznání ohledně HPAI. Naším primárním úkolem 
je postupovat v oblasti dozoru dle účinné legislativy.“

Žadatelka by ráda poukázala na to, že SVS není jen dozorovým orgánem, jehož „primárním úkolem je 
postupovat v oblasti dozoru dle účinné legislativy“, ale že SVS má podle zákona č. 166/1999 Sb. o 
veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), i řadu dalších pravomocí, 
jako např.: 

§ 47

Orgány veterinární správy
(4) Státní veterinární správa je tvořena Ústřední veterinární správou, krajskými veterinárními správami, které
vykonávají svou působnost ve věcech veterinární péče na území, které je shodné s územím krajů podle 
jiného zákona7a), a Městskou veterinární správou v Praze, která vykonává působnost krajské veterinární 
správy na území hlavního města Prahy.

§ 48

Ústřední veterinární správa
(1) Ústřední veterinární správa
a) zpracovává koncepce ochrany zdraví zvířat a péče o zdravotní nezávadnost živočišných produktů, víceleté
plány kontrol s cílem pravidelně ověřovat dodržování právních předpisů, které se týkají zdraví a pohody 
zvířat a zdravotní nezávadnosti živočišných produktů a krmiv, plány sledování některých látek a jejich 
reziduí a zabezpečuje realizaci těchto koncepcí a plánů,

b) předkládá ministerstvu ke schválení návrhy programů ozdravování zvířat, včetně návrhů na jejich 
financování, a zabezpečuje jejich plnění, návrhy zásad pro vypracování pohotovostních plánů, jakož i, v 
případě hospodářských zvířat po projednání s Agrární komorou, návrhy na stanovení dalších povinných 
preventivních a diagnostických úkonů k předcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na 
člověka a k jejich tlumení, které nejsou uvedeny v § 44 odst. 1 písm. d) větě druhé. Při vzniku mimořádné 
situace organizuje činnost krizového centra tlumení nákaz25b),

c) vypracovává a aktualizuje celostátní pohotovostní plány podle čl. 43 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/429 a v souladu s čl. 45 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 organizuje 
simulační cvičení týkající se pohotovostních plánů, koordinuje provádění povinných preventivních a 
diagnostických úkonů k předcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka a k 
jejich tlumení, rozhoduje o nařízení, změně a ukončení mimořádných veterinárních opatření a dozírá na 
jejich plnění,

f) řídí státní veterinární ústavy a Ústav a koordinuje jejich odbornou činnost, navrhuje ministerstvu určení 
národních referenčních laboratoří a určuje referenční laboratoře, usměrňuje a koordinuje jejich činnost, 

n) shromažďuje, zpracovává a vyhodnocuje informace z oblasti veterinární péče včetně údajů, jež se Česká 
republika zavázala podávat mezinárodním organizacím vzhledem ke svému členství v nich, vede, provozuje 
a rozvíjí informační systém v oblasti veterinární péče v souladu se zvláštními právními předpisy25c), 
spolupracuje se správci jiných informačních systémů sloužících k výkonu veřejné správy v České republice a
zabezpečuje funkční integraci informačního systému v oblasti veterinární péče do mezinárodních 
informačních systémů v oblasti veterinární péče

Konkrétním případem jsou např. aktuálně platná mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření 
nebezpečné nákazy – vysoce patogenní influenzy ptáků (aviární influezy, tzv. „ptačí chřipky“) na území 
České republiky nařízená Státní veterinární správou.

Odpověď SVS „v návaznosti na Váš dotaz ohledně stavu vyřízení žádosti o informace se odvolám na 
poskytnuté informace ze dne 28. 12. 2022, které Vám byly řádně doručeny. V odpovědi Vám byly poskytnuty 
všechny nám známé informace k dané problematice. Žádné další údaje, kterými bychom odpověď doplnili, 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-166#f1956003
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-166#f1956140
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-166#f1956139


nemáme k dispozici.“ je proto velmi znepokojivá, vzhledem k pravomocem SVS, vzhledem k závažnosti a 
důsledkům platných mimořádných veterinárních opatření a vzhledem k tomu, že SVS na dotazy ohledně 
vědeckých důkazů existence viru H5N1 a jeho kauzality k příznakům označovaným jako „ptačí chřipka“ v 
podstatě vůbec neodpověděla.  

SVS sice není „vědeckou institucí, která by měla za úkol revidovat závěry vědeckých poznání ohledně HPAI“,
ale i tak by SVS měla být schopna nařizovaná mimořádná veterinární opatření odborně obhájit.

Prosím tedy o zodpovězení dotazu č. 5: 
„Prošetřuje Státní veterinární správa v případě výskytu klinických příznaků ptačí chřipky, zejména ve 
velkochovech drůbeže, i další možné příčiny vzniku onemocnění, jako jsou např. faktory zoohygienické, 
farmakologické, nutriční, otrava závadným krmivem nebo kontaminovanou napájecí vodou, nadměrný stres 
zvířat atd.?“

V případě kladné odpovědi prosím o uvedení konkrétních kroků a laboratorních vyšetření, které byly v 
konkrétních případech (např. v těchto případech) provedeny za účelem prošetření dalších možných příčin 
onemocnění s klinickými příznaky ptačí chřipky.

Předem děkuji                                                                                    

Eva Mertlíková                                                                                 V Červeném Kostelci dne 25.01.2023
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