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Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podané dle  
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů 
 
Podáním ze dne 30. května 2022, evidovaným pod č. j.: xxx, jste dle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů, požádala o odpovědi na následující dotazy:  
 
Začetla jsem se do SPC a zjistila jsem, že oproti PRIORIXu obsahuje mimo jiné i Na-
glutamát. Jelikož je glutamát uváděn jako nervový jed,v přirozené formě v některých 
potravinách tolerovatelný, ale v syntetické podobě se do 3 let nedoporučuje ani v 
perorálním podání,  zarazilo mě, že ve vakcíně, která může proniknout i 
hematoencefalickou bariérou, se podává.  
Zajímalo by mě, zda byla dělána studie bezpečnosti Na-glutamátu a jaký má tato forma 
glutamátu ve vakcíně efekt/úkol 
 
K Vaší žádosti Vám sděluji následující: 
 
Ministerstvo zdravotnictví je podle ustanovení § 10 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb. 
ústředním orgánem státní správy pro zdravotní služby, ochranu veřejného zdraví, 
zdravotnickou vědeckovýzkumnou činnost, poskytovatele zdravotních služeb v přímé 
řídící působnosti, zacházení s návykovými látkami, přípravky, prekursory a pomocnými 
látkami, vyhledávání, ochranu a využívání přírodních léčivých zdrojů, přírodních 
léčebných lázní a zdrojů přírodních minerálních vod, léčiva a prostředky zdravotnické 
techniky pro prevenci, diagnostiku a léčení lidí, zdravotní pojištění a zdravotnický 
informační systém, pro používání biocidních přípravků a uvádění biocidních přípravků  
a účinných látek na trh. 
 
Vaši žádost tedy dle zákona č. 106/1999 Sb. 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.  
 
Nad rámec výše uvedeného Vám doporučujeme se obrátit na Státní ústav pro kontrolu 
léčiv. (SÚKL) 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 
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