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V Ostravě dne . .   
 
 

Věc: ádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodn m p ístupu k 
informacím 

 
Obracíme se na Vás jako na státní vědeckou instituci spadající pod povinn  subjekty v rámci zákona o 
svobodn m p ístupu k informacím s následující žádostí.  
 
Dne . .  zaměstnanec povinn ho subjektu ve ve ejnoprávním m diu (ČRO) uvedl v rozhovoru 
tyto informace, cituji: 
 
Barbora Tachecí: 
Pa el R ička e p á  Jak m p obem doká í ědci ek eno a  i  pok d ho nemají i olo an  od 
o a ního biologického ma e iál  Nejedná e jen o jak i počí ačem gene o an  kon k  
 
Prof. Konvalinka: 
Děk ji a  o á k  a je h o ně d le i á  Nechci pan  R ičko i aha  do ědomí  či ě  o á k  
klade v dob é í e  ale ohle o je jedna  de info mací  k e á e í í  e la ně en i  nikd  neb l 
či ě i olo án a ím pádem někd  o ede k om  e je p o ě m len  e bec nee i je  e i to 

ědci jenom m lejí  Čili  p o mě odpo ěď je  M  míme en i  dokonale či i  a máme ho i 
izolovaný, nap íklad i tady v Dejvicích na ÚOCHB, a d hé  dokonce i kd  není či ěn  ak ano  

míme ho o ek eno a  a p á ě o  me odo  PCR doká eme amplifikovat jeho genetickou informaci a 
 po om o ek eno a  Čili míme o i e mě i a nem íme ho či i  na o  ab chom ho mohli 

o ek eno a  Čili odpo ěď je p o po l chače  Ano  míme o docela dob e  
 
(Konec citace.) 
 

adatel se obrací na povinný subjekt, aby žadateli poskytl informaci formou vědeck ho důkazu o 
tom, že na pracovišti povinn ho subjektu byla provedena úplná izolace viru SARS-CoV-  a že byl 
dokonale vyčištěný , jak uvádí prof. Konvalinka. P edpokládáme, že pokud to pan Konvalinka tvrdí, 

povinný subjekt umí doložit tyto vědeck  důkazy: 
 

1) Fotografii z elektronov ho mikroskopu, na níž budou jen a pouze virov  částice v izolovaném 
stavu (virová monokultura) včetně ově iteln  informace, jak bylo t to fotografie dosaženo. 

2) Doklad o extrakci kompletní makromolekuly RNA z takto izolovaných částic a změ ení její 
kompletní délky gelovou elektroforézou, včetně ově iteln  informace, jak toho bylo 
dosaženo. 



3) Určení po adí nukleotidových bází, včetně ově iteln  informace, jakým postupem toho bylo 
dosaženo. 

4) Biochemická analýza bílkovin a doklad jejich shody s jednotlivými geny genomu viru, včetně 
ově iteln  informace, jakým postupem toho bylo dosaženo. 
 

 
Pokud by bylo k identifikaci izolovaných částic použito metody PCR a nebo PCR a sekvenování, 
prosíme o tato up esnění: 
 
 

5) Požadujeme poskytnutí relevantní vědeck  informace ve formě citace vědeck  publikace, 
která by ově itelným způsobem dokládala, že p i izolaci de novo viru SARS-CoV-2 (2019-
nCoV) byla kompletní makromolekula RNA genomu tohoto viru získána ze vzorku od 
nemocného pacienta z izolované monokultury virov ch ástic SARS-CoV-2, kter  bylo 
dosaženo centrifugací se specifickým hustotním gradientem. Celá kompletní makromolekula 
genomu viru SARS-CoV-2 byla změ ena pomocí gelov  elektrofor zy, která by určila p esný 
počet bází virov ho genomu. Takto vyextrahovaná RNA byla osekvenována, aniž by byl 
etězec genomu dopl ován softwarovými metodami. 

 
6) Pokud neexistuje žádná práce, která by spl ovala vědeck  nároky na izolaci de novo viru 

SARS-CoV-2 z bodu , požadujeme informaci, na základě jak  vědeck  publikace je možno 
považovat výsledek WGS - celogenomové sekvenace, která zpracovává různorodý 
biologický genetický materiál obsahující lidský materiál a celou adu dalších, pozorovatelem 
neidentifikovaných neznámých složek , za skutečný, v p írodě se vyskytující genom 
patogenního viru, jako je to uvedeno v následující literatu e, bez toho, aby byly provedeny 
kontrolní experimenty, kter  by vyloučily možnost, že stejný genom je možno sestavit 
sekvenací z odebraných vzorků zcela zdravých lidí? Jak je možn  s jistotou tvrdit, že sekvence, 
ze kterých je v těchto studiích sestaven genom viru SARS-CoV- , náležely zrovna tomuto viru 
a ne jin mu organismu, pokud došlo pouze k vyloučení doposud známých sekvencí 
srovnáním s databází BLAST, ale neznám  sekvence už nebyly nijak dále selektovány? 
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7) Požadujeme poskytnutí relevantní vědeck  informace, která by ově itelným způsobem 
dokládala, že cílové sekvence RNA, detekované testy RT-PCR pro diagnostiku p ítomnosti 
SARS-CoV- , lze pokládat za součást genomu infekce schopného SARS-CoV-2, tzn. 
požadujeme citaci vědeck  literatury, ve kter  byl genom o d lce cca  kbp změ en gelovou 
elektrofor zou, provedeno sekvenování cel ho etězce a ten by se shodoval s kteroukoli 
z uvedených variant tohoto viru uvedených v NCBI? 
 

8) Požadujeme poskytnutí relevantní vědeck  informace, která by ově itelným způsobem 
dokládala, že bílkoviny viru SARS-CoV-  včetně antigenů detekovaných antigenními testy) 
byly ádně biochemicky určeny na základě izolace viru SARS-CoV- , resp. ve kter  vědeck  
publikaci je uveden popis, jak byly bílkoviny viru SARS-CoV-  biochemicky určeny a popsány 
na základě extrakce z virové monokultury viru SARS-CoV-  a doložena jejich shoda 
s odpovídajícími geny odpovídajícího genomu viru SARS-CoV-2 uvedeného v NCBI. 

 
 
P edem děkuji za poskytnutí informací. 
 

S pozdravem, 
 

David Šubík 


