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Váš dopis ze dne 2. července 2021

Praha 15. července 2021

Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podané dle

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

předpisů

Ministerstvo zdravotnictví obdrželo dne 2. července 2021 Vaši žádost, respektive

urgenci, o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), evidovanou pod č. j.:

kterou jste urgovala vyjádření k Vašim předchozím podáním,

konkrétně ze dne 21. května 2021 a dále pak ze dne 22. června 2021, a kterou jste

žádala následující informace:

• Uvědomuje si ministerstvo a pan ministr, že tzv. vakcíny jsou stále

v experimentální fázi a firmy produkující tuto experimentální látku se vyvázaly

náhradě plnění při poškození zdraví?

• Zaručuje se tedy ministerstvo zdravotnictví ČR a pan ministr Vojtěch, že

experimentální látky, nyní nazývané vakcína proti Covid -19, od všech firem,

které dodávají tuto látku do ČR mají platnou registraci v EU (ne pouhou výjimku),

jako očkovací látka ve smyslu , že Vakcína (též očkovací látka nebo imunizační

agens) je látka, jejíž vpravení do organismu má zajistit stimulaci imunitního

systému, aby si organismus vytvořil mechanismus obrany proti

konkrétnímu onemocnění bez toho, aby skutečně onemocněl.?

• Zaručuje se ministerstvo zdravotnictví a pan ministr Vojtěch, že experimentální

látky, které jsou nuceny lidem v ČR, v rámci kampaně covid-19, jsou-li

aplikovány, zajistí bezinfekčnost takto modifikované osoby?

• Splňují experimentální emulze, kterými se nyní očkuje v ČR název vakcína?

• Pokud ano, proč a dle čeho vycházíte.

• Jak je možné, že lidé naočkování genovou terapií v experimentální fázi, mylně

médií nazývanou vakcínou proti Covid 19 jsou preferováni, (a to pominu
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apartheid), i přes to, že mohou být roznašeči, jaktož potvrdila vědecká elita a i

jakož to potvrdila přímo i firma Pfizer BioNTech ve svých bezpečnostních listech

týkajících se genové experimentální terapie, kterou se nyní očkuje v České

republice.

• Vy, jakožto ministerstvo zdravotnictví tudíž vědomě podporujete trestný čin dle

Trestního zákoníku § 152 Šíření nakažlivé lidské nemoci?

• Kdo bude zodpovědný za přenos nemoci Covid-19 , přenesla-li to osoba

očkovaná na neočkovanou, což vy , nyní, jakožto ministerstvo, dokonce v rámci

apartheidu, podporujete. ?

• Kdo zaplatí náklady, které vzejdou v budoucnu, ukáže-li se, že experimentální

genová terapie, tzv. vakcína proti Covid- 19, bude nesynchronní a lidské tělo

bude potřebovat podpůrnou léčbu?

• Kdo se jmenovitě v České republice zabývá nežádoucími účinky této vakcíny?

• Proč se ministerstvo zdravotnictví neřídí doporučením WHO o tom, že není

doporučeno očkovat děti?

• WHO tedy dle ministerstva zdravotnictví ČR není věrohodný úřad?

K Vaší žádosti Vám sděluji následující:

Předně mi dovolte Vás informovat, že Vaše podání ze dne 21. května a 22. června 2021

nebyly doručeny prostřednictví podatelny Ministerstva zdravotnictví, a proto jsme se

k těmto nemohli dosud vyjádřit.

Zároveň uvádím, že, s ohledem na Váš odkaz InfZ, Vaše žádost nesplňuje náležitosti dle

ustanovení § 14 uvedeného zákona doplnění údajů, kdy dle § 14, odst. 2, fyzická osoba

ve své žádosti uvede jméno, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu

nebo bydliště.

Dále si Vás rovněž informovat, že Ministerstvo zdravotnictví 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.

Vaši žádost tedy dle zákona č. 106/1999 Sb. nezbývá, než o d l o ž i t 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.

Nad rámec uvedeného doplňuji, že žádní jedinci „preferováni“ nejsou. Ministerstvo

zdravotnictví svým jednáním skutkovou podstatu žádného trestného činu nenaplňuje,
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a za přenos nákazy ve Vámi specifikovaném případě pochopitelně nikdo odpovědný

nebude. Ministerstvo zdravotnictví je navíc přesvědčeno, že očkovaní jedinci žádnou

podpůrnou léčbu vyžadovat nebudou, pročež je i otázka nákladů takové terapie zcela

irelevantní.

Nežádoucí účinky jsou standardně hlášeny Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, který tyto

pravidelně zveřejňuje zde: https://www.sukl.cz/sukl/nezadouci-ucinky-vakcin-proti-covid-

19-sukl-bude-pravidelne?source=rss .

Závěrem uvádím, že Ministerstvo zdravotnictví se plně řídí doporučeními Světové

zdravotnické organizace (WHO), přičemž léčivé přípravky, jichž se dotaz týká, definici

vakcín splňují (důvodem je mechanismus jejich účinku a navození imunity vůči

příslušnému infekčními agens).

S pozdravem

Přílohy:

1. Vakcíny proti COVID-19 v EU: Vývoj, vědecké hodnocení, schvalování

a sledování (European Medicines Agency)

2. Doporučený vzor žádosti o informace dle InfZ
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