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Váš dopis ze dne 19. května 2021

V Praze dne 2. června 2021

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle

zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů

Dne 19. května 2021 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví Vaši žádost o poskytnutí

informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (InfZ), evidovanou pod č.j.

kterou jste požádal o:

1) poskytnutí klinické (validační) studie (případně studií), kterou výrobce "Sejoy"

(resp. příslušný dovozce či distributor) splnil požadavky pro udělení výjimky pro

antigenní test "SARS-CoV-2 Antigen Rapid test Cassette". Jedná se o test, který

byl nakoupen Správou státních hmotných rezerv (SSHR) pro testování ve

školách. Pokud existují pro tento test i jiné validační studie než studie od výrobce,

prosím také o jejich poskytnutí povinně účastní školní docházky.

2) Dále prosím o informaci, jakým způsobem byl vytvořen seznam poptávaných

testů v rámci poslední veřejné zakázky na testy do škol. Proč byl na seznam

zahrnut test "Sejoy", který není na seznamu testů doporučovaných Evropskou

komisí [1] a nejsou pro něj dostupné žádné nezávislé studie, zatímco jiné testy

z tohoto seznamu dostupné v ČR na seznamu poptávaných testů chyběly?

3) Prosím o poskytnutí informace o procentu pozitivních testů pro jednotlivé

značky testů centrálně nakoupené do škol, patrně se jedná o Lepu, Singclean,

Sejoy. Prosím o uvedení podstatných podrobností za danou značku: celkový

počet provedených testů, období a oblasti ČR, kde se test používal, pokud se

nepoužíval celostátně.

K Vašemu dotazu Vám sděluji následující:
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Ad 1

Klinické validační studie nemůže povinný subjekt v rámci InfZ předávat – klasifikujeme je

jako obchodní tajemství žadatele o výjimku.

Ad 2

Tazatel předjímá, že v rámci poslední veřejné zakázky na testy do škol existuje seznam

poptávaných testů. Takový seznam však neexistuje, soutěž byla vyhlášena Správou

státních hmotných rezerv v rámci dynamického nákupního systému. Vzhledem k tomu,

že zadavatelem této veřejné zakázky byl jiný povinný subjekt podle InfZ (Ministerstvo

školství, mládeže a tělovýchovy), nemůže Ministerstvo zdravotnictví ve věci podat žádné

další informace.

Ad 3

Ministerstvo zdravotnictví požadovanými informacemi nedisponuje. Údaje o testování

shromažďuje Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Vaši žádost tedy v tomto

bodě nezbývá, než odložit dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.,

podle kterého povinný subjekt žádost odloží v případě, že se požadované informace

nevztahují k jeho působnosti.

S pozdravem


