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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  
 
Dne 31. prosince 2021 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) Vaši žádost o poskytnutí 
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, evidovanou pod č.j. xxx.  
 
Předmětným podáním jste požádala o následující: 

1. Žádám o sdělení a dlouhodobou studii týkající se možnosti šíření (dlouhodobé 

cirkulace v organismu) toxických nanočástic obsažených ve vakcíně (jako je 

spike protein a dalších). Žádám o informaci a vyvrácení možnosti úniku těchto 

nanočástic z místa v pichu do krevního řečiště. Prosím o garanci a doložení 

kompletní studie a výzkumu, dlouhodobý výzkum s jasným výsledkem  

a popřením možnosti šíření nanočástic.  Žádám tímto studii, stanovisko a plnou 

garanci služebního lékaře a zaměstnavatele. 

2. Žádám o doložení (popření a plné vyvrácení možnosti) písemnou záruku, že 

toxický spike protein nemůže zasáhnout negativně organismus a další tkáně 

těla, kde by v dlouhodobém horizontu tento spike protein mohl i potencovat 

vznik nádorů a neurodegenerativních procesů. 

3. Považují za nutné doložit kompletní a dlouhodobý výzkum včetně garancí, že 

vakcína a v ní obsažené nanočástice látky a další složky nemohou, a to ani  

v dlouhodobém horizontu zvyšovat celkovou zánětlivost organismu (snižovat 

funkci imunitního systému). 

4. Jako zcela nezbytné požaduji výsledky dlouhodobého výzkumu a garance 

v souvislosti s možnými vedlejšími zdravotními riziky vyplývající z vakcinace,  

a to především naprosté garance, že nanočástice (spike protein a další) 

nezpůsobují mikrotromby, záněty srdce či mozku, srdeční a mozkové příhody. 

5. Domnívám se (a trvám na svém názoru), že by samostatné podání vakcíny 

(údajně) proti onemocnění covid – 19 mělo smysl, vyžaduji záruku (studie  

a statistiky) o funkčnosti podání tohoto podání experimentálního séra (vakcíny). 

Žádám o doložení výzkumu a studií, že podané sérum je a bude účinné, a to  

i pro nové mutace, které za dobu od vzniku stávající vakcíny (cca 1,5 roku) 

vznikly a jsou aktuální. Žádám o písemné potvrzení, že tato 1,5 roku stará 

vakcína chrání i před stávajícím novým a zcela jiným kmenem viru. Žádám  

o garanci funkčnosti injekčního séra, a to především garanci ochrany před 

samotným aktuálním kmenem (mutace viru covid 19) a jasným stanoviskem  

a zárukou, že člověk nemůže onemocnět, nakazit jimi své okolí či na ně zemřít. 

6. Žádám o podání a kompletní sdělení jaký bude mít vakcína vliv v dlouhodobém 

horizontu. Dále žádám o doložení dlouhodobého výzkumu a testů přesného 

časového období, jak dlouho se vakcíny testovaly a zkoušely. Prosím o podání 

informace a srovnání s jinými staršími vakcínami, které se standardně používají 

např. tetanus, spalničky atd. 
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7. Jako nezbytné považuji doložení garance, že díky podané vakcíně nevzniknou 

dlouhodobém horizontu prionové choroby, potažmo nádory či jiné 

degenerativní onemocnění centrálního nervového systému. 

 
K Vaší žádosti sděluji: 
 
MZ považuje vakcínu za zcela bezpečnou a vysoce efektivní. Studiemi, výsledky 
"dlouhodobých výzkumů" apod., jež požadujete, MZ pochopitelně nedisponuje. 
 
  
Pokud jde o garance, jež žádáte, je třeba uvést, že smyslem zákona č. 106/1999 Sb. není 
vydávat jakési garance, prohlášení či proklamace, ale výlučně poskytovat objektivně 
existující informace. 
 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
elektronicky podepsáno  


