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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 Vaší žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví dne  

21. dubna 2022, evidovanou pod č.j. xxx, prostřednictvím které jste vznesl následující 

dotaz: 

zda máte od laboratoří v ČR či ve světě nějaký záznam, že izolovali čistý virus SARS -

CoV -2 způsobujícího covid a pokud ano, zda byste mi v kopiích poslali veškerou 

dokumentaci včetně izolace čistého viru SARS-CoV-2. 

 

K výše uvedenému dotazu uvádíme následující: 

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 

archivu (global). 

Odkaz na globální analýzu: https://nextstrain.org/ncov/global, velikost kolečka naznačuje, 

jaký podíl celogenomových sekvencí je v databázi GISAID uveřejněno. 

 

Ministerstvo zdravotnictví však nedisponuje záznamem požadovaným v předmětné 

žádosti. 

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 nemůže do jeho působnosti, 

stejně jako shromažďování výsledků činnosti takových subjektů. 
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S pozdravem 

 
 
 
 
v z. Ing. Daniela Matějková 
vedoucí oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní agendy 
 


