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Váš dopis ze dne 1. prosince 2020

Praha 11. prosince 2020

Sdělení o částečném odložení žádosti o poskytnutí informace podané dle

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

předpisů

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) obdrželo dne 1. prosince 2020 Vaši

žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), evidovanou

pod č. ve které jste požadoval poskytnutí materiálů:

1) Považuje MZČR existenci viru SARS-CoV-2 za jednoznačně vědecky prokázanou?

Pokud ano, o které odborné publikace MZČR tento závěr opírá?

2) Má MZČR k dispozici dokumentaci, která obsahuje morfologický popis čistého

izolátu viru SARS-CoV-2? Pokud ano, žádá tazatel o jejich poskytnutí.

3) Má MZČR k dispozici dokumentaci, která obsahuje fotografie čistého izolátu viru

SARS-CoV-2 provedené elektronovým mikroskopem? Pokud ano, žádá tazatel

o jejich poskytnutí.

4) Provádí MZČR (případně jemu podřízené instituce, případně jiné instituce zřizované

státem) vlastní výzkum viru SARS-CoV-2, zejména co se týká jeho biochemických

vlastností, morfologie a účinku na lidský organismus? Pokud ano, sdělte kontaktní

údaje příslušných středisek a jména osob odpovědných za výzkum.

5) Jaká kritéria musejí být splněna, aby byla jako příčina smrti určena nemoc

COVID-19?

6) Kolik bylo v ČR ke dni 1.12.2020 provedeno pitev u osob, u nichž byla jako příčina

smrti určena nemoc COVID-19?
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K dotazu č. 1) Vám níže uvádíme publikace potvrzující existenci viru SARS-CoV-2:

1. Ludwig S.,Zarbock A. Coronaviruses and SARS-CoV-2: A Brief Overview. 2020

International Anaesthesia Research Society, www.anesthesia-analgesia.org

Dostupné na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7173023/

2. Na Zhu et al., A novel coronavirus from patients with pneumonia in China, 2019, N

Engl J MED 382;8, February 20, 2020

3. SZÚ WEB:

http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/Coronavirus/Zakladni_info/2020_08_07_Co

vid_19_zakladni_informace.pdf

4. Sharma et.al. Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2): a

global pandemic and treatment strategies. Int J Antimicrob Agents. 2020 Aug; 56(2):

106054. Published online 2020 Jun 10. doi: 10.1016/j.ijantimicag.2020.106054

5. Junejo Y, Ozaslan M, Safdar M, et al. Novel SARS-CoV-2/COVID-19: Origin,

pathogenesis, genes and genetic variations, immune responses and phylogenetic

analysis. Gene Rep. 2020;20:100752. doi:10.1016/j.genrep.2020.100752

6. https://viralzone.expasy.org/9056

7. Corman VM, et al. Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-

PCR. Euro Surveill. 2020 Jan 23;25(3):pii=2000045. https://doi.org/10.2807/1560-

7917.ES.2020.25.3.2000045 Received: 21 Jan 2020; Accepted: 22 Jan 2020

Correction in: Euro Surveill. 2020 Apr 9; 25(14): 20200409c.

Correction in: Euro Surveill. 2020 Jul 30; 25(30): 2007303.

K dotazu č. 2) Vám sdělujeme, že Ministerstvo zdravotnictví takovým dokumentem

nedisponuje.

K dotazu č. 3) Vám sdělujeme, že Ministerstvo zdravotnictví takovou dokumentací

nedisponuje.

K dotazu č. 4), Vám sdělujeme, že Ministerstvo zdravotnictví vlastní výzkum neprovádí.

K dotazu č. 5) Vám přílohou zasíláme dokument Mortalitní data, kódování a vymezení

úmrtí na COVID-19.

K dotazu č. 6) Vám sdělujeme, že Ministerstvo zdravotnictví požadovanými informacemi

nedisponuje a nemá povinnost jimi disponovat. 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
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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.

Z výše uvedených důvodů, co do dotazu č. 6), a s ohledem na to, že ve výše uvedeném

výčtu kompetencí ministerstva, vyřizování odborných dotazů, konkrétně týkajících se

izolovaného viru SARS-CoV-2, není uvedeno, dospělo ministerstvo k závěru, že se

předmětná žádost v této části nevztahuje k jeho působnosti a nezbývá než ji v souladu

s ustanovením § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. odložit.

S pozdravem

Příloha: (1) dle textu
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