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Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle 
zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví dne 26. července 2021, evidované pod č. j.:, kterou jste požádal o následující informace (cituji):

Dotaz 1. Odkazuje údaj "Clinical performance Data used in MS" uvedený 
u jednotlivých testů v části Annex I dokumentu “Common List” na nezávislou studii, kterou daný antigenní test splnil stanovené požadavky? 
Dotaz 2. Pokud odpověď na dotaz 1 je ano, pak prosím o vysvětlení, proč je test Genrui Biotech zařazen na seznam, ačkoliv u něj uvedená studie zřejmě nesplňuje stanovené požadavky 
Dotaz 3. Pokud odpověď na dotaz 1 je ne, prosím o poskytnutí informací o tom, jakým způsobem test “Genrui” naplnil požadavky pro zahrnutí na seznam “Common List”. Konkrétně žádám o poskytnutí následujících informací 
o validačních studiích, kterými byly stanované požadavky naplněny: počet osob, země, kde byla studie provedena, způsob provedení studie (analytická nebo klinická), dosažená citlivost a specificita. 
Na okraj dodávám, že test Genrui byl vybrán pro screening ve školách. Lze tedy předpokládat, že se bude jednat o nejpoužívanější test v ČR v kritickém zářijovém období. Výše stanovené dotazy směřují k získání informací o tom, jakým způsobem byly prověřeny kvality tohoto testu; 

Vám sděluji následující:

Předně je třeba uvést, že společný seznam EU pro rychlé antigenní testy spravovaný Výborem Evropské komise pro zdravotní bezpečnost (dále jen „Common List“) není zaměřen na posouzení funkční způsobilosti testů určených pro použití laickou osobou (sebetestování), ale zaměřuje se výhradně na rychlé antigenní testy určené pro použití profesionálními zdravotníky. Z tohoto zaměření vychází také Vámi referovaná metodika „Vergleichende Evaluierung der Sensitivität von SARS-CoV-2 Antigenschnelltests“ Ústavu Paula Ehrlicha.
Dále je třeba v této souvislosti uvést, že rychlý antigenní test Genrui SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colloidal Gold) je vyráběn ve více variantách, které se liší způsobem odběru vzorku a určeným účelem použití testu. Každá z těchto variant uvádí pak parametry citlivosti a specificity ve vztahu k metodě odběru a k určenému účelu, kdy požadavky na metodiku srovnávací studie u testů určených pro profesionální užití se vzorkem odebíraným z nosohltanu se obvykle liší od požadavků na metodiku srovnávací studie u testů určených pro sebetestování.
Z těchto důvodů se při stanovení vhodných technických specifikací pro pořízení rychlých antigenních testů pro testování do škol v rámci veřejné zakázky 21-7.5. DNS – Antigenní testy pro MŠMT, evidenční číslo VZ: N006/21/V00017905, doporučilo Ministerstvo zdravotnictví zadavateli opřít o seznam rychlých antigenních testů spravovaný Spolkovým institutem pro léčiva a medicínské produkty (BfArM), který se přímo zaměřuje na rychlé antigenní testy určené pro sebetestování https://antigentest.bfarm.de/ords/f?p=ANTIGENTESTS-AUF-SARS-COV-2:TESTS-ZUR-EIGENANWENDUNG-DURCH-LAIEN:14242120729299:::::&tz=2:00.
V odpovědi na Vaše otázky uvádíme, že údaj "Clinical performance Data used in MS" uvedený u jednotlivých testů v části Annex I dokumentu „Common List” neodkazuje přímo na konkrétní studie, kterými je podloženo přijetí testu na seznam. Rozhodnutí 
o přijetí testu na „Common List“ provádí Výbor pro zdravotní bezpečnost (HSC) na základě doporučení své technické expertní skupiny (TWG), která sestává ze jmenovaných zástupců jednotlivých členských států EU. Jednotliví členové TWG se v rámci jednání TWG vyjadřují k předloženým podkladům, které nemusí být vždy veřejně přístupné (patří mezi ně například klinické validační studie). Na základě většinové shody pak TWG vydává HSC doporučení o přijetí daného testu na seznam, příp. též o vyřazení těch testů, které dále nesplňují stanovené podmínky.
Výrobce rychlého antigenního testu Genrui SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colloidal Gold) předložil TWG aktualizované podklady, na základě kterých doporučila TWG dne 
7. 7. 2021 jeho zařazení na „Common List“.
Klinická validační studie ze dne 29. 4. 2021, ref. No. 52112086
počet osob ve studii: 207 (pozit. 107 / negat. 100)
typ vzorku: stěr z přední části nosu (nasal swab) / určeno pro sebetestování
země, kde byla studie provedena: Německo
způsob provedení studie (analytická nebo klinická): klinická
dosažená klinická citlivost: 98,13 % (95 % CI: 93-99 %) pro Ct ≤ 36; 100 % (95 % CI: 94-99 %) pro Ct ≤ 94
dosažená klinická specificita: 100 % (95 % CI: 96-100 %)

Klinická validační studie ze dne 30. 9. 2020, ref. No. Genrui-TF-057-08-06, A/0
počet osob ve studii: 215 (pozit. 113 / negat. 102)
typ vzorku: stěr z přední části nosu (nasal swab) 
země, kde byla studie provedena: Čína
způsob provedení studie (analytická nebo klinická): klinická
dosažená klinická citlivost: 91,15 % (95 % CI: 84,33 - 95.67 %)
dosažená klinická specificita: 99,02 % (95 % CI: 94,66 % - 99,98 %).

Závěrem, přijměte prosím omluvu za prodlení v odpovědi, které bylo způsobeno enormním počtem žádostí dle informačního zákona, které v těchto měsících na povinný subjekt směřují. Děkuji Vám za pochopení.


S pozdravem






Mgr. Daniela Kobilková
ředitelka odboru Kancelář ministra
elektronicky podepsáno



