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Váš dopis ze dne 25. listopadu 2020

V Praze dne 10. prosince 2020

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podané dle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Podáním ze dne 25. listopadu 2020, evidovaným pod č. j.:

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

předpisů, požádal o následující informace (cituji):

1. viděl jsem PCR testy od firmy ABBOT. Jsou schválené také testy od jiných

firem?

2.Test PCR pro Covid 19 detekuje pouze Covid 19 nebo při pozitivitě testu může

být zkřížená reaktivita s jinými viry? Pokud ano s jakými?

3.Jaký je počet cyklů PCR testu firmy ABBOTT a pokud jsou další testy, jak je to u

nich?

4.Byl izolován virus COVID 19?

5.V terapii je často zmiňován Plaquenil v kombinaci s Azitromycinem-jaké jsou

zkušenosti z pracovišť?

6.Je v terapii používán Disulfiram? Samotný nebo s cheláty kovů?

7.Bude do ČR distribuována vakcína proti Covid 19 od více výrobců? Bude mít

pacient možnost výběru vakcíny? Bude uznáno očkování z ciziny?

K Vaší žádosti Vám sděluji následující:

K otázce č. 1

Ano, jsou.

K otázce č. 2

Testy jsou designované tak, aby detekce jiných virů /coronaviru/ byla zcela minimální,

prakticky nulová.

K otázce č. 3

Obvyklý počet cyklů u většin výrobců je 40.
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K otázce č. 4

Ano, byl izolován virus Sars-CoV-2.

K otázce č. 5

Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. 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. Lze konstatovat, že

poptávanými informacemi by mohly disponovat subjekty od Ministerstva zdravotnictví

odlišné, a to jednotliví poskytovatelé zdravotních služeb.

K otázce č. 6

Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. 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. Lze konstatovat, že

poptávanými informacemi by mohly disponovat subjekty od Ministerstva zdravotnictví

odlišné, a to jednotliví poskytovatelé zdravotních služeb.

K otázce č. 7

Ano, do ČR bude distribuována vakcína od vícero výrobců. V příloze tohoto dopisu Vám

zasílám Strategii očkování proti onemocnění Covid 19.

S pozdravem

Příloha (1) Dle textu
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