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Váš dopis ze dne 18. května 2021
V Praze dne

Odpověď

Ministerstva

zdravotnictví

na

žádost

o

23. června 2021

informaci

dle

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

Dne 18. května 2021 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) Vaši žádost evidovanou
pod

č.j.

MZDR

u

č.j. MZDR
a)

které

byla

prodloužena

lhůta

přípisem

kterou jste požádal o následující informace:
Všechny

informace

k

Celogenomové

sekvenaci

(WGS)

virových

vzorků

onemocnění SARS COV2 (COVID 19). Tedy, žádám informace, kolik vzorků je
k dispozici, k této metodě. A dále po jakou dobu budou uchovány na základě
konkrétního právního předpisu, který opravňuje držitele tohoto vzorku k takovému
nakládání a uchovávání tohoto biologického materiálu.
b) Všechny informace, jak byly vybírány virové vzorky Celogenomové sekvenaci
(WGS)

onemocnění

SARS

COV2

(COVID

19).

Tedy,

poskytněte informace

o metodice výběru.
c)

Všechny informace o tom, jak byl pacientem udělen informovaný souhlas

k tomu, aby z jeho virového vzorku onemocnění SARS COV2 (COVID 19), pak
byla prováděna Celogenomové sekvenace (WGS) a dále tyto byly uchovávány
po určenou dobu.
d) Všechny spisové značky nebo čísla jednací správních spisů a všechny spisové
přehledy k jednotlivým správním spisům, které existují u všech mimořádných
opatření nařizující povinné testování osob, a to od března 2020 do dne podání
této žádosti.
e) Všechny spisové značky nebo čísla jednací správních spisů a všechny spisové
přehledy k jednotlivým správním spisům, které existují u všech mimořádných
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opatření nařizující povinné nošení ochrany nosu a úst, a to od března 2020 do
dne podání této žádosti.

K Vaší žádosti Vám sděluji následující:

Ad a)
Co se týče problematiky uchovávání, zde je to stejně jako s biologickým materiálem
v rámci vyšetření – v této souvislosti lze odkázat na materiály Státního zdravotního
ústavu:

http://www.szu.cz/tema/prevence/celogenomova-sekvenace-v-cr-2021-

souhrnna-zprava-k-7-5-2021.

Ad b)
V této otázce si

Vás dovoluji odkázat na strategii sekvenační surveillance: narodni-

strategie-molekularne-biologicke-surveillance-sars-cov-2-narodni-strategie-molekularnebiologicke-surveillance-sars-cov-2-60ad0e2f5bff2.pdf (mzcr.cz).

Ad c)
Vzhledem k tomu, že se nejedná o laboratorní genetické vyšetření lidského genomu
nebo jeho části (viz úvod z Národní strategie molekulárně – biologické surveillance
SARS-CoV-2 níže), ale viru, není k tomuto vyšetření třeba písemný souhlas pacienta
a další náležitosti genetických vyšetření, která jsou upravena v § 28 až § 30 zákona
č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění (dále jen zákon).

Genetická informace virů, včetně SARS-CoV-2 způsobujícího onemocnění COVID-19,
se neustále mění. Tyto genetické změny (mutace) se vyskytují v průběhu času a mohou
vést ke vzniku nových variant viru, které mohou mít odlišné biologické vlastnosti. Mnoho
mutací neovlivňuje schopnost viru šířit se nebo způsobit onemocnění, protože nemění
strukturu

hlavních

proteinů

podílející

se

na infekci.

Tyto

jsou

v

průběhu

evoluce

eliminovány a nahrazeny variantami viru s mutacemi, které jsou pro virus výhodnější.

Dále je také uvedeno v § 28 odst. 2 písm. b) zákona, že za genetické laboratorní
vyšetření se nepovažují vyšetření prováděná za účelem zjištění patogenních organismů
vyskytujících se u člověka, tedy opět není důvod mít toto vyšetření nějak explicitně
ošetřeno, než jaká je běžná praxe u odběrů biologického materiálu.

Ad d)
Uveřejněno na stránkách Ministerstva zdravotnictví, a to i s příslušnými čísly jednacími.
Na

uvedeném

odkazu

jsou

průběžně

aktualizována

všechna

mimořádná

opatření

zpětně.
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Ad e)
Ad d).

S pozdravem

