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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  
 
Dne 26. října 2021 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) Vaši žádost o poskytnutí 
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, evidovanou pod č.j. xxx s prodlouženou lhůtou přípisem č.j. xxx. 
 
Předmětným podáním jste požádal o následující informace: 

a) Označení všech osob jménem, příjmením a profesním postavením a dále 
institucí jménem a identifikačním číslem, které se podíleli na vytvoření „Národní 
strategie molekulárně – biologické surveillance SARS CoV2.“ 
b) Označení spisové značky spisu, kde je založen dokument označený jako: 
„Národní strategie molekulárně – biologické surveillance SARS CoV2.“ 
c) Datum a místo vzniku dokumentu označeného jako: „Národní strategie 
molekulárně – biologické surveillance SARS CoV2.“ 
d) Výsledky „NÁRODNÍ STRATEGIE TESTOVÁNÍ NEMOCI COVID-19“, kdy tento 
dokument byl vypracován dne 20. 07. 2020. Tedy, žádám všechny data, které 
povinný subjekt na základě uvedené strategie získal od 20. 07. 2021 do dne podání 
této žádosti. 
e) Odpověď povinného subjektu včetně Ministra Zdravotnictví na žádost Veřejného 
ochránce práv při šetření Ministerstva zdravotnictví, které se týká potenciálního 
uznávání IgG protilátek, jako jednoho ze způsobů prokazování bezinfekčnosti. 
Jedná se o žádost Veřejného ochránce práv v řízení sp. zn. sp. zn. xxx. 

 
 
K Vaší žádosti Vám sděluji následující: 
 
 
Ad a), ad b), ad c) 
Vaši žádost 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. Oprávněným povinným subjektem je Státní zdravotní ústav. 
 
Ad d) 
Předmětný dokument není mandatorně závazný, jedná se o jakýsi návod, a rovněž o popis 
„chytré karantény“, tj. MZ nedisponuje žádnými Vámi požadovanými „výsledky“. 
 
Ad e)  
V příloze zasíláme předmětný dokument. 
 
 
Závěrem, přijměte, prosím, omluvu za prodlevu v odpovědi, které bylo způsobeno stále 
rostoucím počtem podání dle zákona č. 106/1999 Sb.  
 
Děkujeme Vám za pochopení. 
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S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 
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