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Váš dopis ze dne 9. června 2021

V Praze dne 18. 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 9. června 2021 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) Vaši žádost evidovanou

pod č.j. kterou jste požádal o následující informace:

1) Žádám o předložení vědecké studie prokazující izolaci a purifikaci viru SARS-

CoV-2 z lidské bytosti.

2) Žádám o předložení vědeckého důkazu, že antigenní a PCR testy používané

na území ČR, prokazatelně a jednoznačně detekují přítomnost "živého" resp.

kompletního viru v těle testovaného subjektu.

3) Žádám o předložení vědecké studie jednoznačně prokazující metody přenosu

onemocnění COVID-19.

4) Žádám o předložení vědecké studie jednoznačně prokazující asymptomatický

přenos viru SARS-CoV-2 = důkaz nákazy od zdravého člověka, který má pozitivní

PCR test.

5) Žádám o zdůvodnění, proč je veřejnost mylně informovaná o bezpečností

"vakcín" proti COVID-19, když ještě nebyly ukončeny všechny fáze testování

a vakcíny nemají bezpodmínečné schválení ani od EMA ani od SÚKL.

K Vaší žádosti uvádím následující:

Ad 1-4

Vědecké důkazy naleznete v odborné literatuře, kupříkladu www.pubmed.com, případně

na webových stránkách WHO, CDC, ECDC, a i na webových stránkách českých

odborných společností.
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Ad 5)

Veřejnost není mylně informována, je seznámena se všemi dostupnými údaji

na základě klinických studií vakcín i na základě klinických zkušeností, které se stále

zvětšují - je doložena efektivita i výskyt nežádoucích účinků vakcín, které vesměs jeví

vysoký stupeň bezpečnosti a efektivity. Informace jsou průběžně doplňovány s tím, jak

se rozrůstají zkušenosti s vakcínami - informace lze nalézt na stránkách EMA (COVID-

19 vaccines | European Medicines Agency (europa.eu)) a SÚKL: COVID-19, Státní

ústav pro kontrolu léčiv (sukl.cz) .
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