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VĚC: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ NA ZÁKLADĚ ZÁKONA Č. 106/1999 SB.  
O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 

 
V souvislosti s Usnesením vlády České republiky ze dne 13. března 2020 č. 210 (o nařízení vlády, kterým 
se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje 
za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových 
rostlin), Vás žádáme o doložení těchto informací: 
 

1. Na základě jakého důkazu, který měla Vláda ČR k dispozici, je pro účely legislativy považován 
SARS-CoV-2 za skutečně existující patogen vyskytující se v těle člověka (vzhledem k tomu, že 
ke dni Usnesení vlády ani k dnešnímu dni doposud nedošlo k jeho fyzické izolaci z biologického 
vzorku člověka nebo zvířete). 

2. Na základě jakého důkazu, který měla Vláda ČR k dispozici, je pro účely legislativy považován 
SARS-CoV-2 za nakažlivý patogen způsobující onemocnění COVID-19, a který se respirační 
cestou přenáší z člověka na člověka (vzhledem k tomu, že ke dni Usnesení vlády ani k dnešnímu 
dni doposud neexistuje vědecká studie, která by toto prokazovala). 

3. Jak lze z hlediska zákona definovat a dokázat úmyslné šíření SARS-CoV-2. 
 

ODŮVODNĚNÍ ŽÁDOSTI: 
 
K datu vydání předmětného Usnesení vlády ani k dnešnímu dni nebyli Ministerstvo zdravotnictví, SZÚ, 
SÚKL, Akademie Věd, Univerzita Karlova, Ústav organické chemie a biochemie schopni na tyto dotazy 
poskytnout odpověď ve formě vědeckého důkazu. Domníváme se tedy, že odpověď budete mít Vy, 
jelikož byste jinak bez ověřitelných důkazů toto Usnesení nikdy neschválili a zákon by byl 
nevymahatelný. Prosím, o doložení přesných podkladů a důkazů, které měla vláda k datu Usnesení 
k dispozici a které relevantně a ověřitelně odpoví na tuto žádost o informace. 
 
DŮKAZ: 
https://resetheus.org/chronologie-obcanske-aktivity/ 
 
 

Předem děkuji za poskytnutí věcně relevantních informací. 
 

 
S pozdravem, 

 
David Šubík 

Kamala Taris


