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V Brně dne 24. 5. 2021
Poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném
znění (dále jen „Zákon“)

Vážený pane,
dne 11. 5. 2021 nám byla prostřednictvím datové schránky doručena Vaše žádost o poskytnutí
informací dle Zákona. Na Vaše dotazy níže odpovídáme, přičemž v části Vaší žádosti v rozsahu
bodu a) věta odkazujeme na samostatné rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.

a) Kolik má povinný subjekt k dispozici pozitivních vzorků séra a EDTA plazmy osob, kterým byly u
povinného subjektu prováděny náběry pro testování SARS COV2 (COVID 19)? Zde žádám určit
počet pozitivních vzorků a dále určit počet negativních vzorků.
Odpověď: vzorky séra a EDTA plazmy pro stanovení N-antigenu SARS-CoV-2 s jakýmkoli
výsledkem se v laboratořích FN Brno neukládají, nýbrž likvidují dle platných právních předpisů.
b) Za jakým účelem jsou uchovávány povinného subjektu uchovávány biologické vzorky osob po
testování SARS COV2 (COVID 19), které mají pozitivní výsledek?
Odpověď: Za účelem epidemiologického šetření, v souladu s Národní strategií molekulárně –
biologické surveillance SARS-CoV-2.
c) Za jakým účelem jsou uchovávány povinného subjektu uchovávány biologické vzorky osob po
testování SARS COV2 (COVID 19), které mají negativní výsledek ?
Biologické vzorky osob po testování SARS COV-2 s negativním výsledkem nejsou uchovávány.
d) Jaký je s biologickými vzorky podle bodu (b) a (c) plánován další výzkum ?
Odpověď: vzorky byly součástí diagnostického procesu a epidemiologického dozoru a nejsou a ani
nebyly určeny k dalšímu výzkumu
e) Byly předány části biologických vzorků shora označených jiné osobě?
Odpověď: Ano, jednotlivé suspektně rizikové vzorky byly dle pokynu nařízení nadřízeného orgánu
MZ resp. jím řízené centrální organizace jako SZÚ předány do NRL ke genotypizační klasifikaci.
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f) Po jakou dobu budou uchovávány biologické vzorky shora označené u povinného subjektu?
Odpověď: Respirační vzorky pozitivní na SARS-CoV-2 jsou uchovávány min. 6 měsíců od odběru.

S pozdravem

Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
ředitel FN Brno

Vyřizuje: Mgr. Lenka Kaňová Glajchová, vedoucí Oddělení právních věcí, tel. 532 232 708, e-mail: kanovaglajchova.lenka@fnbrno.cz
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