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Rozhodnutí o odmítnutí žádosti dle $ 15 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Státní zdravotní ústav (Dále jen „SZÚ“) obdržel dne 4. února 2021 Vaši žádost podle zákona č.

106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“,

v níže uvedeném znění:

„Obracím se na Vás s žádostí oposkytnutípřesné citace vědecképublikace, která vědeckým, tzn.

ověřitelným a opakovatelným způsobem dokládá:

1) kdy a kým bylpři detekci "de novo" virus SARS-CoV-2 řádně izolován, tn. Že virové částice byly purifikovány a

Zxolovány pomocí centrifugace -s bustotním oradientem. Důkaz, že k lakové izolaci došlo, byl doložen fotografií

koncentrovaných izolovaných virových částic. Z takto izolovaných částic byla vyextrabována molekula RNA, gelovou
elektroforézou změřena její. velikost a sekvenováním standardně dlonbých sekvencí sestaven její řetězec. Proteiny

Zxolovaných virových částic byly biochemicky analyzovány.

2) u takto doloženého viru SARS-CoV-2 byla prokázána příčinná sonvislost k onemocnění COVID-19, aje tedy

oprávněnépovažovatjej zapůvodce tohoto onemocnění.

3) n virových onemocnění s velkýmpotenciálem šířenjíemožnýpřenos infekce 1-2 dnypřed vypuknutímprvníchpříznaků
(plané neštovice), od konce inkubační doby (zarděnky), či s objevením se prvních nespecifických příznaků (spalničky,
priusnice).

4)prt nositstutpretrodva na shxnici, na RŮŽE nebo v organismu hostitele znjekční agens, které se dočasně, pertodicky nebo

Zrvale vylučuje do okolního prostředí. Hostitel nejeví známky nemoci, agensje však schopno vyvolat onemocnění ujiných

osob. “

Státní zdravotní ústav tozhodl o žádosti

takto:

Dle ustanovení $
Š
15 odst. 11 InfZ se poskytnutí informace odmítá.
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Odůvodnění:

Dle ustanovení $Š 3 odst. 3 InfZ se informací pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo

jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, písemný záznam na listině,

elektronický či zvukový záznam, apod. Státní zdravotní ústav nedisponuje vědeckými publikacemi, ve

kterých by se vědeckým, tzn. ověřitelným a opakovaným způsobem, dokládalo výše uvedené (otázky 1-

4). Seriózní odpovědi, jaké hledáte, by vyžadovaly samostatné odborné zpracování a porovnání

dostupných a publikovaných vědeckých studií, takové však Státní zdravotní ústav nemá k dispozici.

Jsou však k dispozici v publikovaných pramenech, ty jsou sdílené vědeckou komunitou a lze je volně

najít.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení prostřednictvím

Státního zdravotního ústavu k Ministerstvu zdravotnictví Ceské republiky.
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