
V Praze dne 25.8.2021 
Srdečně zdravíme, 

Velmi si vážíme Vaší podpory a zapojení se do této zásadní výzvy! Podpisem petice naše (a doufáme, 
že ani Vaše) aktivita nekončí. Je potřeba vytvořit společný tlak, který se podaří, pokud se nás do 
aktivního odporu zapojí co nejvíce. Politici, vědci ani zdravotníci na jednotlivé výzvy doposud pozitivně 
nereagovali. Musíme je přinutit k tomu, aby si uvědomili, že to jsou právě občané, kterým se mají a 
budou za svou činnost zodpovídat. Není možné, aby nám tvrdili, že dělají něco pro naše dobro a přitom 
nás a naše děti nutili k tomu, abychom si úmyslně ubližovali a poškozovali se.  

V části I. naleznete instrukce k dalšímu společnému postupu. Vaše aktivní participace je důležitá. 

V části II. naleznete soupis komunikace a (ne)reakcí oslovených odborníků a institucí. Chceme 
upozornit na to, že pro zadání znaleckých posudků není potřeba žádných speciálních kompetencí a 
může tak učinit jakýkoliv poslanec, ministr, lékař nebo i řadový občan. Vypadá to tak, že si je nakonec 
budeme muset zadat sami. V jedné kauze, kterou vedeme s advokátní kanceláří Nielsen Legal, se 
pokoušíme dosáhnout toho, aby byly tyto posudky nařízeny soudem. 

I. 

Lékaři mají ze zákona (zákon o zdravotních službách) povinnost postupovat dle principu lege artis - 
podle nejnovějších ověřitelných vědeckých poznatků. Pokud tak nečiní, porušují tento právní předpis a 
vystavují se riziku postihu. Oslovení lékaři byli vyrozuměni o vědeckém pochybení při identifikaci „de 
novo” viru SARS-CoV-2 a o chybně validovaných testech, které se používají pro detekci tohoto 
údajného viru a na základě kterých je pak pacientům stanovována chybná diagnóza. Pokud tento 
závažný fakt lékaři ignorují, domníváme se, že by jim měla být odebrána komorou licence.  

CO JE POTŘEBA UDĚLAT: 

Krok I: emailový nálet na lékaře, poslance a ministry s žádostí o odpověď (vzory níže) 
Krok II: emailový nálet na ČLK s podněty na vyloučení nereagujících lékařů z komory (vyčkejme) 
Krok III: trestní oznámení na nereagující lékaře, poslance a ministry (vyčkejme) 

EMAILOVÝ NÁLET I.  
můžete psát samozřejmě i dopisy 

POSÍLEJTE POSLANCŮM - ČLENŮM, MÍSTOPŘEDSEDŮM A PŘEDSEDKYNI VÝBORU PRO 
ZDRAVOTNICTVÍ; MINISTRU VOJTĚCHOVI, HAMÁČKOVI A PREMIÉROVI BABIŠOVI: 

Chcete-li k emailu pro jistotu připojit ještě i výzvu k zadání znaleckých posudků, zde je na ni odkaz. 
Případné odpovědi od oslovených subjektů nám, prosím, posílejte na info@resetheus.org, do předmětu uveďte NÁLET I. 

Zde je návrh vzorového emailu. Přizpůsobte si jej popřípadě Vašemu vlastnímu stylu. 

Dobrý den, … 

Na začátku srpna Vám byl zaslán dopis s výzvou k zadání znaleckých posudků ke čtyřem důležitým hypotézám týkajícím se 
problematiky SARS-CoV-2, které Ministerstvo zdravotnictví automaticky přejalo bez vlastního prověření jako platné. Doložit však 
tuto platnost ověřitelnými vědeckými důkazy už není schopno, jak je detailně zdokumentováno v desítkách odpovědí na žádosti o 
informace, které žadatelé již rok podle zákona 106/1999 Sb. Ministerstvu zdravotnictví zasílají.  

Považuji informace uvedené v této výzvě a přiložených souborech za velmi znepokojující vzhledem k tomu, že již rok a půl tyto 
stále vědecky nepotvrzené hypotézy ovlivňují život celé společnosti, ekonomiky a zdravotní politiky země. O to víc mne 
znepokojuje fakt, že se na základě těchto nepotvrzených hypotéz připravily pro naše děti v novém školním roce plány očkování, 
testování a maskování. 

Věřím, že jste s touto důležitou výzvou detailně obeznámen(a), diskutoval(a) jste ji s ostatními poslanci a ministry a byly již 
podniknuty kroky k zajištění vypracování požadovaných znaleckých posudků. Nejsou k tomu potřeba žádné speciální 
kompetence, může je zadat každý zástupce veřejnosti. Požadavek na Vaše konání je urgentní. 

https://resetheus.org/wp-content/uploads/2021/07/sdeleni-hostum-diskuzniho-fora.pdf
mailto:info@resetheus.org


Žádám Vás touto cestou o informace, v jaké fázi se nachází zadání a vypracování těchto znaleckých posudků a do kdy je možno 
očekávat výsledky, s kterými seznámíte veřejnost. 
K výzvě se připojuje stále více lidí a i já jsem jedním z těch, kteří od Vás očekávají rychlý aktivní přístup. 

https://www.petice.com/prokazte_nam_hypotezy_o_viru_sars-cov-2_znaleckymi_posudky_a_kontrolnimi_experimenty 

Předem děkuji za brzkou odpověď. 

S pozdravy, 

Předsedkyně: 

‣ prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. adamkovav@psp.cz 

Místopředsedové: 

‣ MUDr. Jiří Běhounek behounekj@psp.cz 
‣ MUDr. Miloslav Janulík janulikm@psp.cz 
‣ MUDr. Vít Kaňkovský kankovskyv@psp.cz 
‣ Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. svobodab@psp.cz 
‣ prof. MUDr. Julius Špičák, CSc. spicakj@psp.cz 
‣ Ing. Petr Třešňák tresnakp@psp.cz 

Členové: 

‣ Ing. Hana Aulická Jírovcová aulickah@psp.cz 
‣ Marek Benda bendam@psp.cz 
‣ MUDr. Milan Brázdil brazdilm@psp.cz 
‣ Andrea Brzobohatá brzobohataa@psp.cz 
‣ MUDr. Jaroslav Dvořák dvorakj@psp.cz 
‣ MUDr. Kamal Farhan farhank@psp.cz 
‣ PaedDr. Alena Gajdůšková gajduskovaa@psp.cz 
‣ MUDr. David Kasal, MHA kasald@psp.cz 
‣ Karla Maříková marikovak@psp.cz 
‣ MUDr. Jiří Mašek masekj@psp.cz 
‣ Mgr. Jana Pastuchová pastuchovaj@psp.cz 
‣ Ing. Petr Pávek pavekp@psp.cz 
‣ Bc. Daniel Pawlas pawlasd@psp.cz 
‣ PhDr. Olga Richterová, Ph.D. richterovao@psp.cz 
‣ Mgr. Pavel Šindelář sindelarp@psp.cz 
‣ prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR valekv@psp.cz 
‣ prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. vyzular@psp.cz 

Trio Vojtěch, Hamáček, Babiš: 

‣ ministr@mzcr.cz 
‣ hamacekj@psp.cz 
‣ babisa@psp.cz 

POSÍLEJTE LÉKAŘŮM - ZÁSTUPCŮM LÉKAŘSKÝCH KOMOR A SPOLEČNOSTÍ, 
HLAVNÍ HYGIENIČCE A PREZIDENTOVI ČLK KUBKOVI: 

Chcete-li k emailu pro jistotu připojit ještě i výzvu k zadání znaleckých posudků, zde je na ni odkaz. 
Případné odpovědi od oslovených subjektů nám, prosím, posílejte na info@resetheus.org, do předmětu uveďte NÁLET I. 

Zde je návrh vzorového emailu. Přizpůsobte si jej popřípadě Vašemu vlastnímu stylu. 

Dobrý den, … 

Na konci července Vám byl zaslán dopis s výzvou k zadání znaleckých posudků ke čtyřem důležitým hypotézám týkajícím se 
problematiky SARS-CoV-2, které Ministerstvo zdravotnictví automaticky přejalo bez vlastního prověření jako platné. Doložit však 
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tuto platnost ověřitelnými vědeckými důkazy už není schopno, jak je detailně zdokumentováno v desítkách odpovědí na žádosti o 
informace, které žadatelé již rok podle zákona 106/1999 Sb. Ministerstvu zdravotnictví zasílají.  

Považuji informace uvedené v této výzvě a přiložených souborech za velmi znepokojující, vzhledem k tomu, že již rok a půl tyto 
stále vědecky nepotvrzené hypotézy ovlivňují život celé společnosti, ekonomiky a zdravotní politiky země. O to víc mne 
znepokojuje fakt, že se na základě těchto nepotvrzených hypotéz připravily pro naše děti v novém školním roce plány očkování, 
testování a maskování. 

Věřím, že jste s touto důležitou výzvou detailně obeznámen(a), diskutoval(a) jste ji s ostatními kolegy a taktéž s Českou 
lékařskou komorou a že již byly podniknuty kroky k zajištění vypracování požadovaných znaleckých posudků. Nejsou k tomu 
potřeba žádné speciální kompetence, může je zadat každý lékař nebo přímo prezident ČLK, s kterým jste určitě v úzkém 
kontaktu. Dle principu lege artis je požadováno postupovat vždy dle nejnovějších ověřených vědeckých poznatků a proto je 
urgentní jednání v této věci otázkou Vaší lékařské etiky. 

Žádám Vás touto cestou o informace, v jaké fázi se nachází zadání a vypracování těchto znaleckých posudků a do kdy je možno 
očekávat výsledky, s kterými seznámíte veřejnost. 

K výzvě se připojuje stále více lidí a i já jsem jedním z těch, kteří od Vás očekávají rychlý aktivní přístup. 

https://www.petice.com/prokazte_nam_hypotezy_o_viru_sars-cov-2_znaleckymi_posudky_a_kontrolnimi_experimenty 

Předem děkuji za brzkou odpověď. 

S pozdravy, 

Zástupci lékařských komor a společností: 

‣ prof. MUDr. Miloš Táborský CSc. milos.taborsky@seznam.cz 
‣ prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc. ilja.striz@lf1.cuni.cz 
‣ prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D michal.vrablik@lf1.cuni.cz 
‣ prof. MUDr. Jana Prausová Ph.D. MBA jana.prausova@lfmotol.cuni.cz 
‣ prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA jan.skrha@lf1.cuni.cz 
‣ MUDr. Alena Šebková asebkova@volny.cz 
‣ MUDr. Petr Šonka spl@zdravotnictvi.cz 
‣ MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH alena.steflova@mzcr.cz 
‣ doc. MUDr. Petr Němec CSC., MBA petr.nemec@cktch.cz 
‣ doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D vladimir.koblizek@fnhk.cz 
‣ doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D. jiri.bronsky@fnmotol.cz 
‣ Mgr. Aleš Krebs krebs@lekarnici.cz 
‣ doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D bohumil.seifert@lf1.cuni.cz 
‣ prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. ales.Linhart@vfn.cz 
‣ doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. roman.smucler@lf1.cuni.cz 
‣ prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. kala.zdenek@fnbrno.cz 
‣ doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D. martin.anders@vfn.cz 
‣ prof. MUDr. Štěpán Svačina, MBA, DrSc. stepan.svacina@lf1.cuni.cz 
‣ prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D vladimir.cerny@fnhk.cz 
‣ prof. MUDr. Richard Češka, Csc. richard.ceska@vfn.cz 

Hlavní hygienička: 

‣ MUDr. Pavla Svrčinová Ph.D. pavla.svrcinova@khsova.cz 

Česká lékařská komora: 

‣ sekretariat@clkcr.cz 
‣ kancelarclk@clkcr.cz 
‣ prezident@clkcr.cz (MUDr. Milan Kubek) 
‣ vr@clkcr.cz (vědecká rada) 
‣ reviznikomise@clkcr.cz 

II. 

Žádost o poskytnutí informace, v jaké fázi se nachází zadání znaleckých posudků, byla 2.8.2021 
zaslána emailem nebo datovou schránkou těmto subjektům: 
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Zástupcům lékařských komor a společností: 

Vážený pane/paní …, 

Dne 23.7.2021 Vám byl zaslán email s přiloženým dokumentem, ve kterém Vám dokládáme základní vědecká pochybení 
koronavirové pandemie. V tomto dokumentu Vás vyzýváme k urychlenému zadání znaleckých posudků na 4 základní hypotézy, 
které nebyly Ministerstvo zdravotnictví, Státní zdravotní ústav, Akademie věd či Univerzita Karlova doposud schopni vědecky 
relevantně doložit. Žádali jsem Vás taktéž, abyste nás informoval o tom, že byly tyto znalecké posudky zadány. Jelikož je to 
urgentní záležitost, rychlé jednání v této věci je nezbytné. 

Dodnes jsme od Vás neobdrželi žádnou reakci. Neradi bychom si to vykládali jako Váš nezájem o takto zásadní vědecké otázky a 
neradi bychom si tak potvrdili, že jako lékař prokazatelně nevykonáváte své povolání odborně v souladu s jeho etikou a 
způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy. Opravdu velmi neradi bychom si Vás zařadili k subjektům kryjícím 
vědecký podvod.  

Předem děkuji za velmi brzkou odpověď a informace, jak je v naší žádosti postupováno. 

Předem děkuji. 
S pozdravy, 

Kamala Taris 

REAKCE: 

Doposud bez jediné reakce od kteréhokoliv z těchto lékařů, docentů a profesorů. 

České lékařské komoře: 

Dobrý den, 

Dne 23.7.2021 byla panu MUDr. Milanu Kubkovi zaslána na jeho email výzva s žádostí o zadání znaleckých posudků na 
problematiku doloženou ve zmíněné výzvě. Tato záležitost je urgentní, jelikož se týká zdraví a životů celé společnosti. Doposud 
jsme od pana Kubka neobdrželi odpověď. 

Žádám Vás tímto o poskytnutí informace, v jaké fázi se nachází zadání těchto znaleckých posudků. V případě nejasností posílám 
výzvu v příloze znovu a žádám pana prezidenta, vědeckou radu či revizní komisi (podle toho, kdo má zadávání znaleckých 
posudků na starosti) o urychlenou odpověď. 

Předem děkuji. 

S pozdravy, 

Kamala Taris 

REAKCE: 

Doposud bez jediné reakce. 

prof. MUDr. Věře Adámkové, předsedkyni Výboru pro zdravotnictví prostřednictvím 
žádosti 106/1999 Sb. přes Poslaneckou sněmovnu: 

Dne 23.7. byla paní poslankyni Věře Adámkové zaslána emailem výzva s požadavkem zadání znaleckých posudků na 
problematiku doloženou ve zmíněné výzvě. 

Žádám Vás tímto o poskytnutí informace, v jaké fázi se nachází zadání těchto znaleckých posudků. V případě nejasností posílám 
v příloze výzvu znovu a žádám paní poslankyni o brzkou odpověď. 

Předem děkuji. 
S pozdravy, 

Kamala Taris 

REAKCE (3.8.2021): 

Vážená paní Taris, 



Vaše výzva byla přeposlána všem členům Výboru pro zdravotnictví. Opakovaně musím upozornit, že Výbor jako takový nemá 
žádné kompetence k tomu, aby zadával jakékoli znalecké posudky. 

S pozdravem, 

NAŠE REAKCE (20.8.2021): 

Dobrý den, paní Adámková, 

Děkuji za přeposlání výzvy členům Výboru pro zdravotnictví.  

K zadání znaleckých posudků není potřeba žádných speciálních kompetencí. Může je zadat kdokoliv z poslanců, ministrů nebo i 
řadový občan. Obrátila jsem se však na vás jako na zástupce veřejnosti a předsedkyni Výboru pro zdravotnictví, abyste tak 
učinila, a to z velmi závažných důvodů, které jsou uvedeny ve výzvě. Pokud se domníváte, že znalecké posudky nejsou potřeba a 
jako lékařka máte ke všem čtyřem hypotézám jednoznačné odpovědi, které byste jako lékařka mít měla, poskytněte je bez 
odkladu ve své odpovědi na tento email. 

Jinak se liknavost vašeho přístupu k tak závažným informacím, které jste obdržela, nedá považovat za nic jiného než porušování 
lékařské etiky a zneužití pozice veřejného činitele, kterou zastáváte a z které rozhodujete o zdraví a životech celé společnosti. 

Zatím jsem s pozdravy, 

Kamala Taris 

Ministru Vojtěchovi, Hamáčkovi a premiéru Babišovi: 

Dobrý den, pane …, 

V příloze emailu najdete urgentní výzvu, ke které shromažďujeme podpisy veřejnosti.  
Žádám Vás o její důkladné prostudování a brzkou odpověď. 

Předem děkuji. 
S pozdravy, 

Kamala Taris 

REAKCE (4.8.2021): 

Vážená paní Kamala Taris,  

Dne 2. 8.2021 jsme na Úřadu vlády České republiky převzali Vaše podání adresované předsedovi vlády. Pan premiér Vaše podání 
obdržel, dovolte mi Vás však informovat, že pro vyřízení Vašeho podání není náš úřad věcně příslušný. Vaše podání bylo proto 
dle § 12 zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění (Správní řád), bezodkladně postoupeno Ministerstvu zdravotnictví.  

Podatelna Úřadu vlády České republiky  

Lenka Ondrašíková  

Oddělení spisové agendy 
Odbor odbor informatiky  

NAŠE ŽÁDOST (23.8.2021): 

Dobrý den, 

Na základě zákona 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informace (konkrétní odpovědi na všechny body, bez obstrukčního 
jednání): 

• jak je postupováno se zadáním znaleckých posudků ve věci specifikované v přiloženém dokumentu, který byl panu 
ministrovi Vojtěchovi a paní Aleně Šteflové zaslán dne 2.8.2021 

• pokud není nijak postupováno - specifikujte konkrétní důvod 
• zda se ministr Vojtěch a paní Šteflová s obsahem dokumentu + obsahem odkazů v dokumentu detailně seznámili  
• pokud neseznámili - uveďte konkrétní důvod 

Předem děkuji za brzkou odpověď. 

S pozdravy, 

Kamala Taris 



Hlavní hygieničce MUDr. Pavle Svrčinové Ph.D. 

Vážená paní Svrčinová,  

Dne 23.7.2021 Vám byla emailem zaslána výzva s žádostí o iniciaci zadání znaleckých posudků na problematiku doloženou ve 
zmíněné výzvě.  

Žádám Vás tímto o poskytnutí informace, v jaké fázi se nachází zadání těchto znaleckých posudků. V případě nejasností posílám 
výzvu v příloze znovu a žádám Vás o urychlenou odpověď.  

Předem děkuji. S pozdravy,  

Kamala Taris  

REAKCE (18.8.2021): 

Dobrý den,  

K vašemu podnětu ze dne 2. 8. 2021, sdělujeme, že Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 
nemá v kompetencích možnost zadání znaleckých posudků k problematice, kterou se zabývá vámi zaslaná výzva.  

Tuto problematiku musíte řešit na úrovni MZ ČR, jak vyplývá z § 80 zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění 
pozdějších právních úprav.  

S pozdravem 

MUDr. Petr Kopřivík v.r. 
vedoucí protiepidemického oddělení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 


