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Poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb., O svobodném
přístupu

k informacím, Ve znění

pozdějších předpisů

Vážení,

Státní zdravotní ústav obdržel dne 16. listopadu 2020 Vaší žádost podle zákona č. íl'Jó/í 999 Sl), 0

S\ obodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále Jen „nur/K).

K Vaším otázkám vc 7nční níže uvedeného sd ěluj eme:

1. V médiích zazněla informace o tom, že kurunavirus SARS-CoV-Z
mumie ve vírulentnčiší kmeny.

Zaznamenali jste takovou mutaci?

Nález VirůvítulenměJŠích neb) 1 zaznamenán. za závažnější prol em;
muže

spíše „souhrn „vi ms člnvřk“.

:\no„ ČR 7] Všude vc světě Qt* vyskytují změny, mu late) Často konvergenml. .\RL podává o těch m informacích

a
zprávu, celugenommé sekvence. ke ktcrím získá kompletní dam n původu (epidemiologíckou :i klmrrknn

mnmnézu) publikuje ve veřejné da í nháyi GIS \|l). Do této databáze :r může
přihlásit kdokoli.

Ň Rl vydává zprávy o výsledcích celogeuomm
F' cekvrnm-e

(nwm 7a 40,464 týden):

htt A bug' 3.43.21. rem r gxes'çucašchn 1km“. Srrttwlíl 2020-2021

2. Jak se tenm koronavirus vyvíjí od jara 2020?

Dle očekáx iiní, jeho vývoj potvrzuj c rcccntuj
vstup

do Lidské populace, výmynější sircm n výraznější kolektivní

imunitní odpověď. Tyto fakt ur) přispívají k promčnhvosd n
proméuíivost podporuje hypotém o zcela u ovčm

víru na hostitclc. Tento hosútel není nelze vinit umvstupu přirozeného původně adapl ovan e'hn jiného znám,

hady ani luskouuy,

Odkn'/ na globální analýzu: mp9: / [nextsímínur ríncov Z Ilöbfll \ ehkost kolečka mmačujc. Jaký podű

sekv end databázi GISAII) 51 úsilí NRI, aCclogenomových je uveřejněna CR, díky společnému pro Chřipku

„tempem onemocnění SZ L7 a SYL' s tojí velmí dobře.
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