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Váš dopis ze dne 25. května 2021

V Praze dne 9. června 2021

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle

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

předpisů

Dne 25. května 2021 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) Vaši žádost o poskytnutí

informací podle zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod č.j.

kterou jste požádal o následující informace:

a) Všechny informace o Národní strategii molekulárně – biologické surveillance

SARS COV2 (COVID 19). Tedy, žádám všechny písemné dokumenty v této věci

a dále informace o průběhu této činnosti od 01. 01. 2020 do 25. 05. 2021.

b) Všechny informace, jak byly využity vzorky onemocnění SARS COV2 (COVID

19), a to ke genotypizační klasifikaci. Proto, žádám všechny písemné dokumenty

v této věci a dále informace o průběhu této činnosti od 01. 01. 2020 do 25. 05.

2021.

c) Všechny informace o důvodech genotypizační klasifikace vzorků SARS COV2

(COVID 19). Tedy, žádám všechny písemné dokumenty v této věci a dále

informace o průběhu této činnosti od 01. 01. 2020 do 25. 05. 2021.

d) Všechny informace, jak byl osobám podstupujícím PCR test sděleno to, že

jejich vzorek bude využit ke genotipizačnímu zkoumání jejich genomu a DNA.

Tedy, žádám všechny písemné dokumenty v této věci a dále informace

o průběhu této činnosti od 01. 01. 2020 do 25. 05. 2021.

e) Všechny informace o tom, kolik osob podstupujícím PCR test podepsalo

informovaný souhlas s využitím jejich genetického materiálu ke zkoumání jejich
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genomu a dále DNA. Tedy, žádám všechny písemné dokumenty v této věci

a dále informace o průběhu této činnosti od 01. 01. 2020 do 25. 05. 2021.

K Vašemu dotazu sděluji následující:

Ad a)

V příloze Vám zasíláme Národní strategii molekulárně biologické surveillace.

Ad b)

V této části odkazu si Vás dovolujeme odkázat na jednotlivé laboratoře, které provádí

sekvenaci. Vaši žádost tedy 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.

Ad c)

V této části odkazu si Vás dovolujeme odkázat na jednotlivé laboratoře, které provádí

sekvenaci. Vaši žádost tedy 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.

Doplňujeme, že pokud jde o důvod genotypizace, 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. Během pandemie COVID-19 byl

zdokumentován vznik několika variant viru SARS-CoV-2, které se rozšířily napříč

několika kontinenty. Zdá se, že se tyto varianty šíří snadněji a rychleji než jiné varianty,

což může vést k více případům onemocnění COVID-19. Zvýšení počtu případů pak

zatěžuje systém zdravotní péče, vede k většímu počtu hospitalizací a potenciálně více

úmrtí. Možné důsledky vznikajících variant jsou následující:

A) Schopnost rychlejšího šíření viru

B) Schopnost způsobit mírnější nebo závažnější onemocnění; změnu klinických

projevů onemocnění nebo onemocnění doposud nerizikové populace

C) Schopnost vyhnout se detekci specifickými virovými diagnostickými testy

D) Snížená náchylnost k terapeutickým látkám, jako jsou monoklonální protilátky.

E) Schopnost vyhnout se přirozené imunitě nebo imunitě vyvolané vakcínami.
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Je proto důležité sledovat varianty viru cirkulující v populaci, zejména z hlediska

přítomnosti klíčových mutací, které se vyskytují v důležitých oblastech genomu. Dále viz

Národní strategie ad příloha.

Ad d) a ad e)

Informacemi požadovanými v bodech d) a e) MZ nedisponuje. V této části odkazu si Vás

dovolujeme odkázat na jednotlivé laboratoře, resp. subjekty, které provádí genotypizaci.

Vaši žádost tedy v těchto bodech 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

Příloha (1) Dle textu


