
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

31571 ”a z. vz] „, ČESKÉ REPUBLIKY

Váš dopis ze dne 6. února 2021

V Praze dne 22. února 2021

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o poskytnutí informací dle zákona

č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů

K Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví dne

6. února 2021, evidovanou pod č.j. kterou jste

požadovala následující informace:

1.) Byl v České republice izolován virus SARS-CoV-2 (2019-nCoV), který byl přímo

odebraný z příznakového pacienta s covidem-19, kde vzorek nebyl spojený nebo

smíšený s jakýmkoliv jiným zdrojem genetického materiálu jako jsou např. buňky opičích

ledvin nebo rakovinné buňky, aby kontaminací nebyl možný alternativní zdroj odběru

vzorku? Pakliže ano, žádám Vás o poskytnutí kompletního seznamu záznamů, které

jsou drženy českým zdravotnictvím, nebo kýmkoliv, kdo spadá pod ministerstvo

zdravotnictví ČR se zdůrazněním odpovědí na jednotlivé Kochovy postuláty.

2.) Jestliže nebyl nikdy izolován virus SARS-CoV-2 (2019-nCoV), co ministerstvo

zdravotnictví testuje (odebírá) tzv. antigenními a PCR testy a proč?

3.) Jestliže nebyl nikdy izolován virus SARS-CoV-2 (2019-nCoV), jak mohly být vyrobeny

vakcíny proti něčemu, co se nikomu nepodařilo 100% izolovat? Jak může ministerstvo

zdravotnictví nakupovat vakcíny a řídit vakcinaci obyvatelstva něčím, co neprošlo celým

procesem testování? Jak k něčemu takovému vůbec mohl být dán souhlas???!!!

4.) Existuje důvěryhodná vědecká studie, která poskytuje nesporné důkazy o tom, že nošení

roušek je bezpečné a zabraňuje šíření viru?

5.) Jak se staví ministerstvo zdravotnictví k vynucování nošení roušek, testování a vakcinaci

obyvatelstva ČR s ohledem na Norimberské kodexy, Listinu základních práv a svobod,

Úmluvu o lidských právech a biomedicíně (zejména kapitola II.) a Dodatkový protokol

k úmluvě o lidských právech a biomedicíně o genetickém testování pro zdravotní účely?

Ke každému dokumentu Vás žádám o konkrétní vyjádření;

Vám sděluji následující:

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz
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Ad 1), ad 2 a ad 3)

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) 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.

Ministerstvo zdravotnictví není vědeckým ústavem, badatelskou institucí, či univerzitou,

jež se systematicky věnují vědecké, badatelské nebo jiné vysoce odborné činnosti

v oboru přírodních věd (v daném případě purifikaci a izolaci biologických materiálů a

jejich další analýze), nýbrž orgánem státní správy, pročež shora popsaná činnost

vědeckých institucí, ani vzdáleně nenáleží ani náležet nemůže do jeho působnosti,

stejně jako shromažďování výsledků činnosti takových subjektů.

Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. tudíž v této části 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 uvádím:

Ad 1)

Příklad publikací 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 (pdf ke stažení

zde: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7092803/pdf/NEJMoa2001017.pdf)

3. SZÚ WEB:

http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/Coronavirus/Zakladni_info/2020_08_07_Covid

_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.2020.25.3.2000045Received: 21 Jan 2020; Accepted: 22 Jan 2020 Correction

in: Euro Surveill. 2020 Apr 9; 25(14): 20200409c.
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Correction in: Euro Surveill. 2020 Jul 30; 25(30): 2007303.

Ad 2

V případě PCR testů jde o průkaz nukleové kyseliny SARS-CoV-2, v případě antigenních

testů o průkaz bílkoviny z povrchu koronaviru.

Ad 3

Imunitní odpověď v případě vakcín je namířena proti genetické informaci viru (m-RNA

vakcíny) či proti antigenu na povrchu viru. Ty jsou dodány do organizmu očkovaného

prostřednictvím očkovací látky. Předmětné skutečnosti a prokázaná účinnost vakcín

ministerstvo plně opravňují k jejich nákupu a organizaci očkování populace.

Ad 4

Ano. Níže uvádíme příklady:

Viz studie: Gopfertová D., doc., MUDr., CSc.; Fabiánová K., MUDr., Ph.D.:

Epidemiologická charakteristika onemocnění covid-19: úvaha nad současnými poznatky

o onemocnění. Nový koronavirus SARS-CoV-2 a onemocnění covid-19,

Farmakoterapetická revue, suppl. 1/2020, ročník 5:

https://farmakoterapeutickarevue.cz/Resources/Upload/farmakoterapie/casopisy/supple

ment um01-2020//fr 2020 suppU covid-19.pdf .

Viz studie: Stejskal F., MUDr., RNDr. Ph.D. Covid-19 - devět měsíců zkušeností. Jsou

přístupy ke kontrole této infekce racionální? Nový koronavirus SARS-CoV-2 a

onemocnění covid-19, Farmakoterapetická revue, suppl. 1/2020, ročník 5:

https://farmakoteraDeutickarevue.cz/Resources/Upload/farmakoteraDie/casopisv/supDle

ment um01-2020//fr 2020 supdII covid-19.pdf .

Viz studie: Balachandar, S., et al. (2020). Host-to-host airborne transmission as a

multiphase flow problém for science-based sociál distance guidelines, Elsevier:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301932220305498) .

Viz studie: J.W. Tang, Y. Li, I. Eames, P.K.S. Chán, and G.L. Ridgway. Factors involved

in the aerosol transmission of infection and control of ventilation in healthcare premises,

J Hosp Infect. 2006 Oct; 64 (2): 100-114:

https://www.ncbi.nlm.nih.Qov/pmc/articles/PMC7114857/

Několik studií zjistilo, že osoby s onemocněním COVID-19, které jsou asymptomatické

a ty, u nichž se příznaky dosud nevyskytují (předsymptomatické období), mohou virus

šířit na další osoby (nejčastěji prostřednictvím kapének, které vznikají při mluvení,

kýchání a kašlání). Hlavní funkcí roušky je chránit okolí, pokud je osoba s rouškou

infekční, ale nevykazuje příznaky onemocnění. Je zvlášť důležité nosit roušku, když

nelze nebo nejsme schopni dodržet vzdálenost 2 metrů od ostatních, protože

onemocnění se šíří hlavně mezi lidmi, kteří jsou v těsném vzájemném kontaktu.

V případě použití roušky se pravděpodobnost přenosu nákazy snižuje. Vzhledem k tomu,
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že ani ve venkovním prostředí se ne vždy podaří dodržovat odstup 2 metrů (převážně

v obydlených částech), rouška snižuje riziko nákazy, ať od osob s příznaky onemocnění

nebo od asymptomatických osob. Viz studie:

- Furukawa W. Nathan, Brooks T. John, Sobel Jeremy. Evidence Supporting

Transmission of Severe Acute Respirátory Syndrome Coronavirus 2 While

Presymptomatic or Asymptomatic.EID https://wwwnc.cdc.aov/eid/article/26/7/20-

1595 article

- Pan X, Chen D, Xia Y, et al. Asymptomatic cases in a family cluster with SARS-

CoV-2 infection. The Lancet Infectious diseases. 2020.

- Bai Y, Yao L, Wei T, et al. Presumed Asymptomatic Carrier Transmission of

COVID-19. Jama. 2020.

- Wei WE LZ, Chiew CJ, Yong SE, Toh MP, Lee VJ. Presymptomatic

Transmission of SARS-CoV-2 —Singapore, January 23-March 16, 2020. MMWR

Morbidity and mortality weekly report. 2020; ePub: 1 April 2020.

- Arons MM, Hatfield KM, Reddy SC, et al. Presymptomatic SARS-CoV-2

infections and transmission in a skilled nursing facility. N Engl J Med. 2020. DOI:

10.1056/NEJMoa2008457.

Jiná studie zdůrazňuje, že je rouška velmi důležitým nefarmaceutickým opatřením

v procesu zastavení šíření onemocnění COVID-19: Wang, J., et al. (2020). "Mask use

during COVID19: A risk adjusted stratégy." Environmental Pollution: Volume 266, Part 1,

November 2020, 115099:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749120334862.

Roušky slouží jako osobní ochrana v případě, že ji používají všichni členové komunity.

Nošení roušek může snížit počet nových případů onemocnění a tím může vést

ke zmírnění intervenčních a restriktivních opatření, jako je nařízení zůstat doma nebo

uzavírání firem a obchodů, omezení školní docházky atd. Viz studie: John T. Brooks,

MD; Jay C. Butler, MD; Robert R. Redfield, MD . Universal Masking to Prevent SARS-

CoV-2 Transmission—The Time Is Now. JAMA. 2020;324(7):635-637:

https://iamanetwork.eom/iournals/iama/fullartide/10.1001 /iama.2020.1310 .

Ad 5

Dle právního názoru MZ je nošení roušek, testování i vakcinace zcela v souladu

s předmětnými právními dokumenty a mezinárodními smlouvami.

S pozdravem
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