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Žádost o poskytnutí informací na základě 
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

SZÚ v rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci dle § 2 odst. 4 a dle § 15 odst. 1 InfZ (SZU/15681/2022)  
ze dne 3. 2. 2023 uvedl:

„SZÚ by musel provést rešerši vědecké literatury, posoudit její relevantnost s ohledem na požadované 
informace a zpracovat konkrétní citace z této literatury. Rozhodně by nepostačovalo pouhé mechanické 
vyhledání a shromáždění údajů, která má SZÚ k dispozici, nýbrž by bylo nezbytné provádět další 
zpracovávání nad rámec prostého „vtělení“ existujících údajů do odpovědi na žádost.
V této věci odkazujeme na rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 1 As 141/2011 z 9. 2. 2012.

Toto rozhodnutí SZÚ rovněž respektuje názor Ministerstva zdravotnictví, vyslovený ve zrušujícím rozsudku 
čj. MZDR 854/2023-2/PRO citovaným shora, v němž se ukládá SZÚ vyjádřit se k tomu, zda požadovanými 
informacemi disponuje či nikoliv.“

Aby SZÚ nemusel odpovídat na všechny dotazy žadatelky, týkající se AIDS, hepatitidy B a C a syfilis, a 
provádět rešerše vědecké literatury, o které žadatelka nežádala (požadovala pouze uvedení vědeckých prací, 
včetně konkrétních citací z nich, a to jen z toho důvodu, aby SZÚ např. nezaslal pouze seznam vědeckých 
prací, které by požadované důkazy vůbec neobsahovaly), tak žadatelka svoje dotazy co nejvíce zredukuje na 
pouhé 2 dotazy.

SZÚ ve svých dokumentech uvádí řadu tvrzení o HIV, jakožto původci onemocnění AIDS. Nikde však 
neuvádí odkazy na vědecké práce, které by tato tvrzení prokazovaly. 

Uveďte, prosím, vědecké práce, ze kterých SZÚ při tvorbě svých dokumentů ohledně HIV/AIDS vychází:

1) Uveďte vědeckou/é práci/e, která/é prokázala/y existenci HIV.

2) Uveďte vědeckou/é práci/e, která/é prokázala/y, že HIV způsobuje AIDS. 
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