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Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle 
zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví dne 28. 7. 2021, evidované pod č. j.:, doplněný dne 9.8.2021 s prodlouženou lhůtou přípisem č.j.:, kterou jste požádala o zodpovězení 16 dotazů; Vám sděluji k jednotlivým dotazům, následující:

1) A) Kdo byl pověřen - prosím uvést jmenovitě, stanovením pravidel v rámci problematiky zdravotních úkonů u dětí ve školách? B) Žádám o zaslání těchto dokumentů i dokumentů zahrnující výčet-seznam všech zdravotních úkonů prováděných pověřených státními orgány (ministerstvy, aj...) u dětí ve školách.

MZ vyzvalo žadatelku přípisem č.j. k upřesnění žádosti, toto bylo dne 9.8.2021 doručeno v následujícím znění: „add A) které jednotlivé osoby 
z kterých ministerstev (např. MZ, MŠMT, MPSV,...) stanovily pravidla v rámci provádění zdravotních úkonů u dětí či úkonů vyžadujících prokázání jejich zdravotního stavu 
-v jednotlivých dokumentech (dokumenty prosím zašlete), kterými se nyní školy řídí 
a řídily v době Covid -viz. testování na Covid, nutnost nošení roušek, používání dezinfekce ,aj. add B) - Žádám o zaslání těchto výše uvedených dokumentů, ve kterých bylo zpracováno provádění zdravotních úkonů u dětí ve školách, ve kterých podílející se ministerstva stanovila pravidla, a prosím i o zaslání dokumentů zahrnující výčet-(seznamy) všech zdravotních úkonů prováděných u dětí ve školách pověřenými státními orgány (ministerstvy, aj...).“

Z pohledu MZ žadatelka neupřesnila pojem zdravotní úkon, respektive v této souvislosti uvádíme, že za účelem zvýšení objektivnosti výsledků budou pro testování použity sady antigenních testů, které  jsou uvedeny na trh ČR na postupem dle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb., o technických  požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, jsou vhodné pro použití při sebetestování dětí od 5-ti let věku a jejichž výpovědní hodnota, technické parametry i vhodnost pro sebetestování byly ověřeny jiným nezávislým orgánem s dostatečnou odborností takové posouzení  provést. Testování bude tedy probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.

Bližší informace o testování žáků naleznete na webových stránkách MŠMT zde: https://www.edu.cz/covid-19/.


2) Žádám MZ ČR o zaslání dokumentu, který v současnosti uvádí v ČR nejnižší dětský věk stanovený pro očkování dětí (proti Covid) a na základě čeho je stanoven?

Není zřejmé, jaký dokument máte na mysli. Bližšími informacemi disponuje subjekt 
od ministerstva odlišný, a to Státní ústav pro kontrolu léčiv - https://www.sukl.cz/vakciny-proti-covid-19. Z dostupných informací uvádíme, že:

	Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) doporučil umožnit rozšíření indikace vakcíny Comirnaty proti COVID-19 tak, aby zahrnovala použití u dětí ve věku 12 až 15 let: https://www.sukl.cz/sukl/prvni-vakcina-v-eu-proti-covid-19-schvalena-i-pro-deti-ve?highlightWords=d%C4%9Bti+covid 


Bezpečnost a účinnost této vakcíny u dětí byla zkoumána u 2 260 dětí ve věku od 12 do 15 let. Tato studie byla provedena v souladu s pediatrickým výzkumným plánem (PIP), který odsouhlasil Pediatrický výbory EMA (PDCO). Klinická studie prokázala, že imunitní odpověď na vakcínu v této skupině byla srovnatelná 
s imunitní odpovědí ve věkové skupině 16 až 25 let (měřeno hladinou protilátek proti SARS- CoV- 2). Účinnost  přípravku  byla odvozena z údajů u téměř 2000 dětí ve věku od 12 do 15 let,  které neměly žádné známky předchozí infekce. Ty dostaly buď vakcínu, nebo placebo (falešnou injekci), aniž by bylo věděly, která 
z nich jim byla podána. Z 1 005 dětí, které dostávaly vakcínu, žádné z nich neonemocnělo COVID-19 ve srovnání s 16 dětmi z 978, které dostaly placebo. To znamená, že v této studii byla vakcína 100% účinná při prevenci COVID-19 
(i když skutečná míra by mohla být mezi 75 % a 100 % vzhledem k velikosti vzorku). Nejčastějšími nežádoucími účinky u dětí ve věku 12 až 15 let jsou podobné jako ty u osob starších 16  let. Patří mezi ně bolest v místě vpichu, únava, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, zimnice a horečka. Tyto účinky jsou obvykle mírné nebo středně závažné a zlepšují se během několika dní od očkování.Výbor CHMP se shodl na tom, že přínosy Comirnaty v této věkové skupině převažují nad riziky. Bezpečnost a účinnost vakcíny u dětí i dospělých bude i nadále pečlivě sledována.

	Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) doporučil umožnit rozšíření indikace vakcíny Spikevax proti covid-19 (dříve Moderna) pro použití u dětí ve věku 12 až 17 let:https://www.sukl.cz/sukl/druha-vakcina-proti-covid-19-schvalena-pro-deti-od-12-do-17?highlightWords=d%C4%9Bti+covid


Bezpečnost a účinnost vakcíny byla zkoumána v rámci pediatrické studie u 3 732 dětí ve věku 12 až 17 let. Tato studie byla schválena Pediatrickým výborem EMA (PDCO) v souladu s pediatrickým výzkumným plánem (PIP) k vakcíně Spikevax. Klinická studie prokázala, že imunitní odpověď na vakcínu v této skupině byla srovnatelná s imunitní odpovědí ve věkové skupině 18 až 25 let (měřeno hladinou protilátek proti SARS-CoV-2). Z 2 163 dětí, které dostávaly vakcínu, žádné z nich neonemocnělo covidem-19 ve srovnání se čtyřmi dětmi z 1 073, které dostaly placebo. Tyto výsledky umožnily výboru CHMP dojít k závěru, že účinnost vakcíny Spikevax u dětí ve věku 12 až 17 let je obdobná jako u dospělých. Použití vakcíny Spikevax u dětí ve věku od 12 do 17 let je stejné jako u starších 18 let, tedy dvě dávky do horní části paže v rozmezí čtyř týdnů. Nejčastější nežádoucí účinky u dětí od 12 do 17 let jsou stejné jako u pacientů starších 18 let. Jsou to například bolest a svědění v místě vpichu, únava, bolest hlavy a svalů, zvětšené lymfatické uzliny, zimnice, nevolnost, zvracení a horečka. Tyto vedlejší účinky jsou obvykle mírné a zmizí během několika dnů od vakcinace. Z důvodu malého počtu účastníků studie nezaznamenala žádné nové nežádoucí účinky nebo riziko známých nežádoucích účinků, jako je myokarditida a perikarditida.Výbor CHMP se shodl na tom, že přínosy vakcíny Spikevax v této věkové skupině převažují nad riziky. Bezpečnost a účinnost vakcíny u dětí i dospělých bude i nadále pečlivě sledována.


3) Žádám MZČR o zaslání mi všech dokumentů, které při/před vakcinací Covid vyplňuje samo dítě, které přijde na očkování bez zákonného zástupce. A dokumenty vázající se k:
a) údajům-kompletní zdravotní dokumentace dítěte, zdravotního stavu, onemocněních,...
b) anamnestické údaje zdravotní stav, sociální anamnéza dítěte,...
c) legislativu pro oprávnění aplikace očkovacích látek nezletilým bez souhlasu rodičů/zákonných zástupců
d) veškerých ostatních formulářů náležejících k očkovacímu procesu proti Covid

Předně uvádím, že podle § 35 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 
a podmínkách jejich poskytování, v platném znění je při poskytování zdravotních služeb nezletilému pacientovi třeba zjistit jeho názor na poskytnutí zamýšlených zdravotních služeb, jestliže je to přiměřené rozumové a volní vyspělosti jeho věku. Tento názor musí být zohledněn jako faktor, jehož závažnost narůstá úměrně s věkem a stupněm rozumové a volní vyspělosti nezletilého pacienta. Pro vyslovení souhlasu s poskytnutím zdravotních služeb nezletilému pacientovi se použijí právní předpisy upravující svéprávnost fyzických osob s tím, že nezletilému pacientovi lze zamýšlené zdravotní služby poskytnout na základě jeho souhlasu, jestliže je provedení takového úkonu přiměřené jeho rozumové a volní vyspělosti odpovídající jeho věku. Tím není dotčena možnost poskytování zdravotních služeb bez souhlasu a podle odst. 2 poskytnutí zdravotních služeb na základě souhlasu nezletilého pacienta nebrání tomu, aby ošetřující zdravotnický pracovník podal zákonnému zástupci informaci o poskytnutých zdravotních službách nebo zdravotním stavu nezletilého pacienta. Z výše uvedeného je zřejmé, že k očkování mladistvých 16 až 18 let není třeba písemného souhlasu nebo doprovodu zákonného zástupce

V příloze č. 1 naleznete DOTAZNÍK PŘED OČKOVÁNÍM PROTI ONEMOCNĚNÍ COVID-19, který je určen pro očkování nezletilých ve věku 12-15 let včetně – https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/06/Dotazn%C3%ADk-p%C5%99ed-o%C4%8Dkov%C3%A1n%C3%ADm-proti-covid-19-nezletil%C3%AD-12-15-let-1.pdf 


4) Žádám MZČR o zaslání mi všech údajů, které dítě vyplňuje, když přijde samo bez zákonného zástupce k očkování proti Covid/+ je na ně tázáno (otázky), pracovníkem před provedením výkonu očkování, jež se zapisují do elektronických záznamů v počítači, včetně těch, týkající se
a) zdravotního stavu
b) souhlasu s výkonem očkování
c) trestní zodpovědnosti vztahující se k aplikovaným vakcínám obecně i místně příslušně např. (v mobilních očkovacích týmech, očkovacích centrech bez registrace, očkovacích centrech s registrací,...).
V této souvislosti přikládáme odkaz, na kterém se nachází vzory veškeré dokumentace https://koronavirus.mzcr.cz/pro-zdravotniky/.
Doplňujeme, že pokud zdravotnické zařízení používá nějakou svoji verzi, ale s patřičnými náležitostmi, tak je to možné. 

5) Žádám MZČR o zaslání mi všech dokumentů, které při/před vakcinací Covid vyplňuje zákonný zástupce dítěte, který přijde s dítětem na očkování.
Ad 3 - V příloze naleznete DOTAZNÍK PŘED OČKOVÁNÍM PROTI ONEMOCNĚNÍ COVID-19, který je určen pro očkování nezletilých ve věku 12-15 let včetně – https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/06/Dotazn%C3%ADk-p%C5%99ed-o%C4%8Dkov%C3%A1n%C3%ADm-proti-covid-19-nezletil%C3%AD-12-15-let-1.pdf 

6) Žádám MZČR, vzhledem k vykazování mutace Delta, aby uvedla odborné publikace, ve kterých je stanoveno, co přesně mutace Delta je a uveďte prosím její R – číslo (replikace) dle čeho bylo spočítáno? (odborné medicínské zdroje)
Mutace Delta neexistuje, existuje varianta delta. Varianta SARS-CoV-2 delta má vyšší transmisibilitu (o 40 až 60 %) (viz: European Centre for Disease Prevention and Control. Implications for the EU/EEA on the spread of the SARSCoV-2 Delta (B.1.617.2) variant of concern - 23 June 2021. Stockholm; 2021
Zde přikládáme informace o analýze delta v porovnání s původním kmenem s alfou a AY.3 ( (vybrané úseky) https://outbreak.info/compare-lineages?pango=AY.3&pango=B.1.617.2&pango=A.1&pango=B.1.1.7&gene=ORF1a&gene=ORF1b&gene=S&gene=ORF3a&gene=E&gene=M&gene=ORF6&gene=ORF7a&gene=ORF8&gene=N&gene=ORF10&threshold=75&dark=true 
Informace k číslu R vizte přílohu č. 2 https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/doc/2020-03-27-cislo-R.pdf 

7) Žádám o zaslání dokumentu -který uvádí, jak a kde má MZ ČR nastaveno v laboratorní metodice vyšetřování SARS-COV-2 -výchozí bod pro sekvencování genomů SARS-COV-2 v ČR a kým (osoba) byl nastaven? MZ ČR udílí akreditace laboratořím musí tedy tyto dokumenty pro vyšetřování SARS-COV-2 mít.
V příloze č. 3 Vám zasíláme materiál Národní strategie molekulárně – biologické surveillance SARS-CoV-2, který je rovněž k dispozici zde:  https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/06/Narodni-strategie-molekularne-biologicke-surveillance-SARS-CoV-2.pdf 

8) Zašlete prosím dokumenty, které laboratorní kritéria MZ ČR stanovují v laboratorní metodice ČR:
a) vzájemné překrývání sekvencí SARS-COV-2
b) kterými laboratorními kritérií je dáno/stanoveno jestli je nebo není sekvence SARS-COV-2 součástí konkrétní oligonukleotidové sekvence?
c) kterými laboratorními kritérií je stanovena přesná sekvence SARS-COV-2?

	K tomuto dotazu uvádíme, že bylo konzultováno s odborníky Státního zdravotního ústavu, avšak Vámi uváděné neexistuje, otázka nedává smysl, nelze se tedy vyjádřit.

K tomuto dotazu uvádíme, že otázka nedává smysl, dle dostupných informací SARS - CoV-2 má téměř 30 000 bazí, nemůže být tedy součástí oligonkleoticů, oligonukleotid je definován cca 20 - 40 bázemi, je to tedy naopak, a určuje se analýzou celogenomovýh sekvencí: blast analýza a in siliko analýzou, nyní 
k  2,676,047 celogenomových sekvencí, o délce cca 30 000 bazí.
Celogenomovou sekvenací (www.gisaid.org), která splňuje: počet čtení na danou oblast, nejméně 40, počet polyN úseků méně než 5%, pravidla převzala ČR 
z UK: https://www.sanger.ac.uk/collaboration/covid-19-genomics-uk-cog-uk-consortium/. Níže přikládáme v této souvislosti informaci (dostupnou v anglickém jazyce), kterou MZ poskytl Státní zdravotní ústav:
Whole genome sequencing of RNA viruses is not a push-button operation -- in particular from scarce or degraded input material. Some parts of the sequence might be missing and the bioinformatic analysis pipelines that turn the raw data into a consensus genome sometimes produce artefacts. Such artefacts typically manifest in spurious differences of the sequence from the reference. If such problematic sequences are included in phylogenetic analysis, they can distort the tree. The Nextstrain analysis pipeline therefore excludes sequences deemed problematic.
Many such problems can be fixed by tweaking the pipeline or by removing primers or contaminants. It is therefore useful to spot these problems early. Nextclade will scan your sequences for issues that indicate problems during sequencing or bioinformatic assembly. We currently implemented four metrics to flag a sequence as potentially problematic:
	too much missing data: If your sequence misses more than 1000 sites (Ns), it will be flagged

too high divergence: Sequences with more than 20 mutations relative to the reference sequence are flagged. We will revise this threshold as diversity of the SARS-CoV-2 population increases.
too many ambiguous nucleotides: mixed states (such as R, Y, etc) are indicative of contamination (or superinfection) and more than 10 such non-ACGTN characters will result in a QC warning.
clustered differences: If your sequence has clusters with 6 or more differences in 100 bases (excluding known clusters like positions 28881-28883), it will be flagged.
In addition, we flag sequences in which some of the major genes fail to translate because of frame shifting insertions or deletions. These warnings don't necessarily mean your sequences are problematic, but these issues warrant closer examination. The Nextstrain pipeline uses similar (more lenient) QC criteria. Nextstrain will exclude your sequence if it has fewer than 27000 valid bases (corresponding to roughly 3000 Ns) and doesn't check for ambiguous characters. But sequences flagged for excess divergence and SNP clusters by Nextclade are likely excluded by Nextstrain. Note that there are many additional potential problems Nextclade does not check for. These include for example: primer sequences, adaptaters, or chimeras between divergent SARS-CoV-2 strains.

9) Jakými způsoby výrobci vakcín/držitele o rozhodnutí – ověřili sekvence k sestavení kompletní sekvence, jež byla vyrobena do podoby nanolipidové částice jednotlivých vakcín aplikovaných obyvatelstvu v ČR? Žádám o zaslání dokumentů, kterými je toto viz. výše zmíněné doloženo pro jednotlivé výrobce vakcín /držitele rozhodnutí o registraci a EMA.
Jedná se o dotaz na výrobce vakcín. 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 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.

10) Čím výrobci vakcín/držitele o rozhodnutí dokládají v dokumentaci vakcín proti Covid identifikaci fragmentů:
a) se specifitou
b) bez specifity
c) čím dokládají přímé finální konce fragmentů obsažené ve vakcínách (určené k očkování)?

Jedná se o dotaz na výrobce vakcín. 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 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.

11) Prováděli výrobci vakcín ověření genových sekvencí použitých v očkovacích látkách při výrobě i mimo digitální podobu? Pokud ano, v jakých podobách provedli ověření? Nebo je provedli pouze v digitální podobě? Žádám o dokumenty předkládající způsoby ověření genových sekvencí při výrobě jednotlivých vakcín aplikovaných v ČR!
Jedná se o dotaz na výrobce vakcín. 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 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.

12) Žádám MZ ČR o dokument, kde je předložen oficiální fragment SARS-COV-2, který by představoval zlatý standart, abychom získali schválení pro nouzové použití a dokument, který fragment byl oficiálně ten, jež představoval- ten standart pro srovnání? Bez dokumentů je Pandemický zákon i jeho schválení a vymáhání jej složkami státu na občanech protiprávní!
K dotazu uvádím, že otázka takto položená není srozumitelná, nelze tedy odpovědět. 
Na předmětné téma bylo Národní referenční laboratoří zpracováno několik rešerší (viz příloha č. 4).

13) Ve kterém dokumentu výrobci vakcín dokládají, že se protilátky po aplikaci do těla člověka tvoří pouze na Spike proteinu? A né na ostatních komponentách, např. na nukleokapsidech? Doložte prosím tento dokument výrobců, /držitelů rozhodnutí o registraci, EMA nebo vnitrostátních dokumentů monitorující tuto bezpečnost.
Pokud je mRNA matricí pro tvorbu S proteinu, netvoří se N protein, a tedy ani protilátky proti něčemu, co neexistuje.
14) Jak mají výrobci vakcín proti Covid zabezpečeno, aby se z mRNA komponenty nestaly po aplikaci do těla očkovaného priony, čím je to zabezpečeno? Doložte prosím dokument výrobců/držitelů rozhodnutí o registraci nebo EMA nebo vnitrostátních dokumentů monitorující tuto bezpečnost.
Jedná se o dotazy na výrobce vakcín. 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 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.

15) Žádám MZ ČR o dokument, ve kterém je uvedeno, které všechny genetické mutace se po očkování proti Covid u očkovaných vyšetřují a sledují vnitrostátními předpisy ČR a předpisy EMA, výrobci či držiteli o rozhodnutí registrace.Jedná se tedy o veškeré genetické mutace u očkovaných vzniklé podáním očkovacích látek nebo po podání očkovacích látek proti covid, a to i v rámci výskytu/souvislostí s nežádoucími účinky (např. vznik trombóz, embolií, neurologických onemocnění,..).
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 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.

16) Žádám MZČR o zaslání dokumentu, který stanovuje u očkovaných proti Covid kompletní vyšetření systému koagulační kaskády -po podání vakcinace-z důvodu monitoringu vysokých rizik vakcinace Covid (u již vzniklých případů poškození př. postvakcinační embolie, trombózy, poruchy a změny srážlivosti krve,...i v rámci zjišťováni bezpečnosti vakcín), a to jak vnitrostátními předpisy, tak předpisy EMA, výrobců či držitelů rozhodnutí o registraci.
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 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.

S pozdravem

Mgr. Daniela Kobilková
ředitelka Kanceláře ministra


Přílohy (4) Dle textu

