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Váš dopis ze dne 7. června 2021

V Praze dne 23. 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 7. června 2021 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) Vaši žádost evidovanou

pod č.j. kterou jste požádal o odpověď na níže uvedené

dotazy týkající se onemocnění Covid 19.

K Vaší žádosti uvádím k jednotlivým dotazům následující:

(1) Má MZV laboratorně potvrzeno, že byl v České republice získán čistý vzorek

koronaviru SARS-CoV-2 pro jeho další zkoumání?

(2) Disponuje MZV znalostí o tom, že koronavirus SARS-CoV-2 byl samostatně

izolován u konkrétních pacientů z řad občanů České republiky?

(3) Disponuje MZV studií, které potvrzuje splnění tzv. Kochových postulátů, aby

mohlo deklarovat nemoc COVID 19 jako následek přítomnosti koronaviru SARS-

CoV-2?

(4) Pokud došlo k izolaci koronaviru SARS-CoV-2, pak žádám o uvedení názvu

laboratoře a poskytnutí relevantních studií z českých laboratoří.

(5) Pokud MZV nemá relevantní informaci o tom, že koronavirus SARS-CoV-2 byl

izolován u konkrétních pacientů z řad občanů České republiky a že došlo ke
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splnění tzv. Kochových postulátů, na základě čeho a jakých závěrů přijímá MZV

veškerá epidemiologická opatření?

(6) Na základě čeho MZV dospělo k závěru, že případná přítomnost koronaviru

SARS-CoV-2 v těle člověka může potenciálně ohrozit další osoby? Byla tato

příčinná souvislost na základě tuzemské studie potvrzena?

Ad 1-6

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.

(7) Na základě čeho jsou vytvářeny statistické údaje o počtu nakažených nemocí

COVID 19 a počtu úmrtí na nemoc COVID 19?

Údaje o počtu nakažených jsou dodávány na základě výsledků testů- antigenních nebo

PCR, tedy zejména z laboratoří, počet zemřelých je udáván na základě informací ze

zdravotnických zařízení, kde příčina smrti stanovena ohledajícím lékařem je udána jako

covid. Poptávané informace jsou dostupné na portálu COVID-19, viz https://onemocneni-

aktualne.mzcr.cz/covid-19--napoveda. Problematika statistických údajů o počtu úmrtí je

podrobně vysvětlena ve veřejně přístupném publikovaném přehledu Mortalitní data,

kódování a vymezení úmrtí na COVID-19, viz https://onemocneni-

aktualne.mzcr.cz/doc/zemreli-COVID-19-metodicky-rozbor.pdf.
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(8) Prosím o uvedení skutečného počtu úmrtí v České republice způsobených

v důsledku nemoci COVID 19, která má být způsobena koronavirem SARS-CoV-

2 a to období od 1.3.2020 do 31.5.2021?

Dostupné informace jsou veřejně přístupné na portálu COVID-19: Přehled aktuální

situace v ČR, viz https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz

(9) Prosím o uvedení skutečného počtu úmrtí v České republice způsobených

v důsledku chřipkových onemocnění v období od 1.3.2020 do 31.5.2021?

Informace týkající se chřipkových onemocnění zveřejňuje Státní zdravotní ústav:

Zhodnocení chřipkové sezony 2020-2021, SZÚ (szu.cz), statistické údaje pak UZIS,

resp. hygienické stanice.

S pozdravem
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