
STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST 

Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1 
 

 

V Praze dne 25. února 2021 

č.j. SÚJB/OS/4994/2021 

 

 

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti ze dne 22. 2. 2021 

 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost jako povinný subjekt podle § 2 zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, obdržel Vaši žádost 

o poskytnutí informace dne 22. 2. 2021, evidovanou pod č. j. SÚJB/POD/4674/2021, v níže 

uvedeném rozsahu. 

 
Vážený povinný subjekte, 

dovoluji si Vám tímto požádat o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999  

Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

Jedná se mi o tyto informace: 

a) Zda povinný subjekt disponuje informacemi o tom, že onemocnění SARS COV 2  

(COVID 19) je způsobeno biologickou zbraní. Odkazuji na informace ze sdělovacích  

prostředků https://cnn.iprima.cz/duka-koronavirus-je-cinska-biologicka-zbran-vojaci-o-tom-

vedi-ale-mlci-19260?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-

internetu#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box 

b) Zda bylo povinným subjektem, SÚKL nebo jiným tuzemským subjektem, p řípadně 

zahraničním subjektem prováděno testování shora uvedeného viru, a to za účelem  vyloučení 

toho, že se jedná o biologickou zbraň  

 

Informaci poskytněte do mé datové schránky. 
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Vážený pane 

 

k Vaší žádosti uvádíme následující: 

 

a) Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) nedisponuje informacemi o tom, že by 

onemocnění COVID-19 bylo způsobeno biologickou zbraní. Dle informací z otevřených 

zdrojů byla tato informace nadsázkou, viz 

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210218otevreny-dopis-kardinala-duky-prof-horejsimu. 

b) Laboratoře, které poskytují SÚJB technickou podporu, se stejně jako např. NRL pro 

chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění Státního zdravotního ústavu, zabývají 

diagnostikou onemocnění COVID-19. Neprovádí testování za účelem vyloučení možnosti, 

že je šíření SARS-CoV-2 v populaci důsledkem použití biologické zbraně. Poslední 

informace ve věci možného původu SARS-CoV-2, které jsou výsledkem mise expertů 

Světové zdravotnické organizace do místa, odkud došlo k šíření viru, lze dohledat na 

https://news.un.org/en/story/2021/02/1084252. 

 

S pozdravem 

 

 

 

Ing. Petr Krs    

ředitel sekce pro řízení a technickou podporu 
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