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Praha 17. května 2021

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o poskytnutí informací dle zákona
č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Dne 3. května 2021 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví Vaši žádost o poskytnutí informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod č.j.

kterou

jste požádal o:

1.

Informaci,
správnosti

kdo

je

v rámci

nových

struktury

informací

v

státní

oblasti

správy ČR

medicíny,

odpovědný

konkrétně

za ověření

nových,

doposud

neexistujících infekčních onemocnění, na základě kterých se rozhoduje MZČR
k zavádění nových opatření?

2. V souvislosti s konkrétním případem SARS-CoV-2/COVID 19 požaduji poskytnutí
informací:
a) V případě informace, že byl objeven nový virus SARS-CoV-2 a způsobuje
onemocnění COVID-19, kdo (která osoba, úřad, instituce nebo organizace apod.)
je v rámci české legislativy pro MZČR garantem toho, že tato informace, na
základě které MZČR následně zavedlo svá opatření, je ověřená a vědecky platná?
b) Kdy, od koho a jakou formou MZČR poprvé právně závazně obdrželo informaci,
že existuje nový virus SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19?
Měla tato informace charakter vědecky ověřitelné informace?
c) Kdo a jakým způsobem tuto informaci ověřil v rámci právního rámce ČR?

3. 3.1.A: Požaduji doložit informace, kterými povinný subjekt disponuje a na jejichž
základě prezentuje zcela odlišné informace na svých webových stránkách, než
uvádí EMA či FDA. Pokud zdrojová data nemá a jedná se pouze o názor, žádám o
uvedení osoby, která je za zveřejnění těchto informací zodpovědná a nad rámec
této žádosti žádám o odstranění klamných informací z webu MZ ČR.
3.1.B:

Nařídilo

každému
samotným

MZČR

jedinci

povinnost

podstupujícímu

úkonem

očkování

a

poskytnout
očkování
je

po

takto

shora
těmito

citované

poučeném

informovaný souhlas?
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informace

očkovacími

látkami

občanovi

EMA
před

vyžadován
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3.1.C:

MZČR uvedlo (stejně

jako

další

instituce v zahraničí), že

nedisponuje

informacemi dokládajícími řádnou izolaci viru SARS-CoV-2. Bez řádné izolace a
purifikace SARS-CoV-2 však není možné provést jeho biochemickou analýzu. Kdo
a kdy poskytl MZČR informaci (kterou MZČR dále šíří), že “vakcíny proti covid-19”
vyvolávají imunitní odpověď proti viru SARS-CoV-2, respektive jeho údajnému S
proteinu, pokud v dostupné literatuře neexistuje doklad o tom, že byla provedena
analýza biochemického složení proteinů viru SARS-CoV-2 z izolované monokultury
tohoto viru?
3.2. Účinnost očkovacích látek Comirnaty a Moderna je procentuálně uváděna v
RRR (relative risk reduction), nežádoucí účinky jsou uváděny v ARR (absolute risk
reduction). Protože ARR a RRR se mohou ve stejné studii dramaticky lišit, je nutné
při hlášení výsledků účinnosti zahrnout

oba údaje,

aby se předešlo zkreslení

interpretace účinnosti léčiva a také proto, že to vyžaduje etická a právní povinnost
informovaného

souhlasu.

Pacienti

mají

být

dle

zákona

poučeni

o

rizicích

a

výhodách postupu nebo zásahu podstupované zdravotní služby. Údaj ARR však
není nikde uveden. (viz bod II. Odůvodnění žádosti). Dá se však snadno vypočítat.
Comirnaty: 0.7% Moderna: 1.1%
Jsou každému občanovi podstupujícímu očkování těmito látkami poskytnuty před
samotným úkonem očkování informace jak o RRR tak o ARR účinnosti podávané
očkovací látky a je po takto poučeném občanovi vyžadován informovaný souhlas?

K Vaší žádosti Vám sděluji následující:

Ad 1)
Vznik a šíření nových infekčních onemocnění jsou deklarovány oficiálními zdravotnickými
institucemi,

jejichž činnost

má mezinárodní přesah. Konkrétně

se

jedná o

Evropské

středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a Světovou zdravotnickou organizaci
(WHO). Uvedené instituce mají potřebný mandát k tomu, aby sdílely vědecky podložené
informace týkající se komentované problematiky.

Členské, resp. smluvní státy spolupracující s ECDC a WHO jejich informace neprověřují
z hlediska správnosti, tedy nečiní tak ani ČR. Hlavním důvodem je fakt, že dané instituce
mají na základě své zřizovací listiny, resp. smlouvy mandát k poskytování expertních
podkladů k řízení zdravotních politik svých členských států na základě vědecky ověřených
poznatků. Spolupráce s ECDC a WHO mimo jiné i v oblasti infekčních nemocí je v gesci
Ministerstva zdravotnictví.

Ad 2 a)
Odpověď je zahrnuta v odpovědi na otázku ad 1.

Ad 2 b)
Z důvodů uvedených v odpovědi na otázku č. 1 není právní závaznost v daném případě
relevantní. Světová zdravotnická organizace vyhlásila v souvislosti s COVID-19 propuknutí
globálního stavu zdravotní nouze v lednu 2020 a pandemie v březnu 2020.

Ad 2 c)
Z důvodů uvedených v odpovědi na otázku č. 1 není ověřování v rámci právního rámce
v daném případě relevantní.
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Ad 3.1 a)
Informace prezentované na webu MZ nejsou v rozporu s těmi, které prezentuje žadatel
jako pozice EMA a FDA. Webové stránky ECDC a WHO z podstaty fungování těchto
institucí v žádném případě nelze řadit mezi zdroje dezinformací, lží, hoaxů či alternativních
fakt.

Ad 3.1 b)
Každý očkovaný musí vyjádřit s očkováním souhlas, nicméně ani zákon nevyžaduje, aby
byl tento souhlas vyjádřen v písemné podobě – viz metodická informace pro očkovací
místa. Nicméně očkovací místa, která chtějí využít vzor, tento je k nalezení na internetu
https://www.mzcr.cz/metodicky-pokyn-pro-ockovaci-kampan-plan-provedeni/.

Dále

jsou

očkovaným k dispozici základní informace o každé vakcíně a na vyžádání příbalový leták
– dostupné zde https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/.

Ad 3.1 c)
Skutečnost, že “vakcíny proti covid-19” vyvolávají imunitní odpověď proti viru SARS-CoV2, je potvrzena řadou oficiálních institucí včetně ECDC a WHO, MZ k potvrzení tohoto
faktu nepotřebuje žádné další doklady.

Ad 3.2.
Viz ad 3.1. b)

S pozdravem

