
 

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2 
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz 

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  

 

Dne 22. listopadu 2021 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) Vaši žádost o upřesnění 

odpovědi na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovanou pod č.j. xxx.  

 

Předmětným podáním jste požádal o následující:  

1. Kdy a kde ‘virus‘ Covid-19-SARS-Cov-2 vznikl? Jaké je oficiální stanovisko Ministerstva 
zdravotnictví? 
2. Jakým způsobem ‘virus‘ Covid-19-SARS-Cov-2 vznikl? Jaké je oficiální stanovisko Ministerstva 
zdravotnictví? 
3. Kdy, kde a kým byl ‘virus‘ Covid-19-SARS-Cov-2 izolován? Jaké je oficiální stanovisko 
Ministerstva zdravotnictví? 
4. Kdy byl ‘virus‘ Covid-19-SARS-Cov-2 patentován? Jaké je oficiální stanovisko Ministerstva 
zdravotnictví? 
5. Kolik možných mutací má ‘virus‘ Covid-19-SARS-Cov-2? Jaké je oficiální stanovisko Ministerstva 
zdravotnictví? 
6. Mohou ‘virus‘ Covid-19-SARS-Cov-2 přenášet i zvířata? 
7. Jaký je nejspolehlivější způsob jak zjistit přítomnost ‘viru‘ Covid-19-SARS-Cov-2 v těle člověka? 
8. Jaký je nejspolehlivější způsob jak zjistit přítomnost ‘viru‘ Covid-19-SARS-Cov-2 v těle zvířete? 
9. Jaká je nejspolehlivější metoda zničení ‘viru‘ Covid-19-SARS-Cov-2 v těle člověka? 
10. Jaká je nejspolehlivější metoda zničení ‘viru‘ Covid-19-SARS-Cov-2 v těle zvířete? 
 

K Vaší žádosti sděluji následující: 

 

 

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 
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nemůže do jeho působnosti, stejně jako shromažďování výsledků činnosti takových 
subjektů.  
 
Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. tudíž 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. 

 

Nad rámec Vám sdělujeme následující: 

 

Na konci roku 2019 byla v Číně popsána série (klastr) zápalů plic (pneumonií) nejasného 
původu. První případy byly oficiálně hlášeny 31. 12. 2019 z nejlidnatějšího města ve 
střední Číně, z Wu-chanu (Wuhan), hlavního města čínské provincie Chu-pej (Hubei). 
Došlo k výskytu pneumonií, u nichž nebyl znám přesný původce onemocnění ani způsob 
přenosu. Onemocnění se vyskytlo u lidí, kteří pracovali nebo navštívili trh, kde jsou 
prodávány živé ryby, mořské plody, kuřata, netopýři, svišti, ptáci a jiné živočišné produkty, 
a kde dochází i k jejich zpracování a konzumaci. Počáteční ohnisko ve Wu-chanu se rychle 
rozšířilo a ovlivnilo další části Číny. Případy onemocnění byly brzy odhaleny v několika 
dalších zemích, nejprve v Asii a Austrálii, postupně se onemocnění rozšířilo i do Evropy, 
Afriky a Ameriky. Dne 30. ledna 2020 Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila 
globální stav zdravotní nouze, 11. března 2020 WHO prohlásila šíření koronaviru za 
pandemii (hromadný výskyt infekčního onemocnění velkého rozsahu zasahující více 
kontinentů). Dne 13. března byla Světovou zdravotnickou organizací za hlavní epicentrum 
nákazy vyhlášena Evropa. První případ onemocnění v České republice byl evidován 
1. března 2020. 

Primární zdroj nového koronaviru zatím nebyl neidentifikován; zdrojem bude zřejmě blíže 
neurčené zvíře. Je pravděpodobné, že za první případy onemocnění je zodpovědný 
zvířecí zdroj/rezervoár z tržnice ve Wu-chanu. Podobně byly do humánní populace 
přeneseny jiné koronaviry, virus SARS prostřednictvím malých šelem z čeledi 
cibetkovitých a virus MERS prostřednictvím velbloudů jednohrbých. Narůstá počet důkazů 
o možné souvislosti mezi SARS-CoV-2 a jinými podobnými známými koronaviry, které 
cirkulují mezi netopýry (konkrétně subspecies Rhinolophus – vrápenec). V současně 
probíhající pandemii onemocnění covid-19 je zdrojem onemocnění člověk. 

Dle dostupných informací od Státního zdravotního ústavu lze konstatovat, že v současné 
době je v mezinárodní databázi GISAID téměř 90 000 celogenomových sekvencí tohoto 
viru získaných z klinických materiálů. Je tedy zřejmé, že si můžeme na virus prakticky 
sáhnout. Tedy syntéza všech znalostí získaných z molekulárně biologického vyšetření, 
izolace viru na buněčných kulturách, znalosti sekvence genetické informace (RNA)  
a aminokyselin v jednotlivých virových proteinech a současně znalosti konformace těchto 
proteinů a následně protilátkového profilu nám dovoluje považovat SARS-CoV-2  
za jednoznačného původce onemocnění COVID19. Virus byl izolován v mnoha světových 
laboratořích i v ČR, NRL pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění 
disponuje izolovanými kmeny. Virus je k dispozici v rámci Evropy v Evropském virovém 
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archivu (global). Odkaz na globální analýzu: https://nextstrain.org/ncov/global, velikost 
kolečka naznačuje, jaký podíl celogenomových sekvencí je v databázi GISAID 
uveřejněno. 
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V dalším Vás odkazujeme na materiál Státního zdravotního ústavu, který je pravidelně 

aktualizován: 

http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/Coronavirus/Zakladni_info/zakladni_informace

_covid_19_7_aktualizace_09_03_2021_2.pdf 
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Mgr. Daniela Kobilková 

ředitelka odboru Kancelář ministra 

 

v z. Ing. Daniela Matějková 

vedoucí oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní agendy 
elektronicky podepsáno 


