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Váš dopis ze dne 23. března 2021

Praha 7. dubna 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

23. března 2021, evidovanou pod č.j. kterou jste požádal

o:

a) Všechny informace o biologické stavbě viru SARS COV 2 (COVID 19), tak jak je

detekován na území České republiky, a to včetně všech jeho mutací. Zde uveďte

skutečný rozbor biologické struktury viru a jeho jednotlivých částí. Přiložte výsledek

laboratorního zkoumání, pokud jej máte k dispozici, nebo odkažte na osobu, která

jej má v dispozici.

b) Všechny informace o hodnotě viru, která způsobuje akutní selhání organismu

(cytokinovou bouři) v organismu. Zde uveďte jednotky a konkrétní hodnotu.

c) Všechny informace o biologické stavbě a dále chemickém složení všech

používaných vakcín proti šíření viru SARS COV 2 (COVID 19), které jsou

používány na území České republiky.

d) Všechny informace o tom, kteří členové Vlády České republiky byli vakcinováni

vakcínami proti šíření viru SARS COV 2 (COVID 19). Zde uveďte jméno člena

vlády a dále označení vakcíny, kterou byl vakcinován;

Vám sděluji následující:

Ad a) a b)

Ministerstvo jak známo, není vědeckým ústavem, či univerzitou, jež se systematicky věnují

vědecké, badatelské nebo jiné tvůrčí činnosti (v daném případě purifikaci a izolaci

biologických materiálů, konkrétně virů a jejich další analýze z hlediska jejich složení

a stavby či výzkumu patogenní interakce virových částic s jinými biologickými entitami).
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Ministerstvo je toliko orgánem státní správy pro zdravotní služby, ochranu veřejného

zdraví, zdravotnickou vědeckovýzkumnou činnost, poskytovatele zdravotních služeb

v přímé řídící působnosti, zacházení s návykovými látkami, přípravky apod., pročež

informacemi z odvětví přírodních věd, konkrétně virologie a imunologie vycházejícími ze

systematické činnosti vědeckých a badatelských institucí (kterou ministerstvo nevyvíjí),

nedisponuje. Vaši žádost v těchto bodech tudíž 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.

Ad c)

Stran požadavku na sdělení informací o biologické stavbě a dále chemickém složení

všech na území České republiky používaných vakcín proti viru SARS CoV 2, odkazujeme

na jednotlivé souhrny údajů o jednotlivých vakcínách – Comirnaty, Moderna a Vaxzevria,

které zasíláme v příloze.

Ad d)

Vaši žádost 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.

S pozdravem
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