
Oficiální stanovisko Společnosti Vederia Solutions s.r.o. provozující obchodní značku nanology

Dne 18.2.2021 jsme obdrželi od zástupců magistrátu města Prostějova email, který jim v reakci na 
mediální reportáž serveru iDnes zaslal nějaký p. Kejzlar, který upozorňuje na nebezpečí a 
zdravotní riziko použití ochranného nástřiku TiO2. Na základě tohoto emailu vydal primátor p. Jura 
pokyn k pozastavení prací v prostorách ZŠ a MŠ a požadoval od nás vysvětlení k obdrženému 
emailu. K tomuto se společnost Vederia Solutions vyjádřila a upozornila zástupce magistrátu na 
mylné a nepravdivé skutečnosti uvedené v emailu a opětovně doložila všechny listiny prokazující 
zdravotní nezávadnost a účinnost aplikovaného nástřiku.

Odpoledne byl Prostějovským Večerníkem vydán článek s paní senátorkou Chalánkovou, která v 
něm uvádí, že upozornila zástupce magistrátu na skutečnost, že nástřik, který se provádí v 
prostorách ZŠ a MŠ obsahuje vysoce nebezpečné látky. Tato informace vyvolala v řadách 
magistrátu města a v řadách veřejnosti nepředstavitelnou až panickou vlnu reakcí. Paní senátorka 
Chalánková zjevně vydala své oficiální a závažné stanovisko, bez sebemenší znalosti složení a 
účinku aplikované látky, což sama potvrzuje ve svém vyjádření, kde uvádí, že shání veškeré 
podklady, aby to dokázala.

Je pro nás nemyslitelné, aby se osoba bez sebemenší znalosti dané věci, zastávající tak 
významnou veřejnou funkci, a navíc v době nouzového stavu, vyjadřovala k tak citlivé záležitosti 
jako je zdraví našich dětí.

Společnost Vederia Solutions s.r.o. provozující obchodní značku nanology je členem celosvětové 
skupiny SmartCoat, která aplikuje ochranné nástřiky již 30 let po celém světě a od roku 2012 i v 
České republice. Disponujeme veškerými potřebnými dokumenty a certifikáty jak z hlediska 
bezpečnosti, zdravotní nezávadnosti, tak z hlediska funkčnosti a účinku ochranného nástřiku. 
Protokoly o zdravotní nezávadnosti aplikovaného produktu byly vydány Státním zdravotním 
ústavem v Ostravě, a to nejen přímo pro aplikaci na dětské hračky a předměty běžného užívání, 
ale i pro povrchy, které jsou v kontaktu s potravinami. Dále bylo realizováno několik projektů a 
studií ochranného nástřiku SmartCoat, a to právě za účasti Státního zdravotního ústavu, z nichž 
nevyplynula jakákoliv zdravotní rizika a který vždy potvrdil kladné účinky ochranného nástřiku 
v aplikovaném prostředí. 

Technologie SmartCoat se dnes běžně používá po celém světě. V České republice je tímto 
produktem ošetřeno mimo jiné i mnoho zdravotnických zařízení, kde prokazatelně dochází k 
eliminaci různých bakterií a virů.  Disponujeme laboratorními zprávami nejmodernějších 
Evropských laboratoří, kde byl jasně prokázán účinek ochranného nástřiku, a to nejen na lidské 
korona viry.

Naprosto tak odmítáme spekulace osob, které se nebyly schopny nebo ochotny před svými 
veřejnými stanovisky blíže seznámit s technickou stránkou námi používaného ochranného 
nástřiku.

Jsme kdykoli připraveni zodpovědět jakékoliv dotazy k našemu produktu, stejně tak jako jsme tyto 
informace a skutečnosti zodpověděli před započetím aplikací zástupcům magistrátu v Prostějově.

Jsme naprosto rozhořčeni nerozvážným a nerozumným postupem jednání paní senátorky 
Chalánkové a v současné době připravujeme komplexní právní kroky, kterými se budeme tomuto 
neoprávněnému nařčení bránit.

Petr Smékal, jednatel společnosti
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