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Odpověď

Ministerstva

zdravotnictví

na

žádost

o

informaci

dle

zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů

K Vámi
o

podané

svobodném

žádosti

o

přístupu

poskytnutí

k informacím,

informace

dle

ve

pozdějších

znění

zákona

č.

106/1999

předpisů,

Sb.,

doručené

Ministerstvu zdravotnictví dne 20. srpna 2020 a dne 21. srpna 2020, evidované pod
ve věci následujících dotazů:

Požadované informace k "pandemii" COVID 19, SARS-CoV-2:
/MZČR, WHO ČR/ Proč nejsou počty zemřelých s Covidem metodicky tříděny na ty,
u nichž mělo onemocnění Covid dominantní podíl na úmrtí, a na ty, kteří zemřeli na
jinou těžkou chorobu či událost (infarkt, embolie, iktus, poslední stadium rakoviny,
selhání

srdce,

ischemická

choroba,

cirhóza jater,

sebevražda,

těžká demence,

nehoda atd.)?
/MZČR, WHO ČR/ Jaký má význam denně publikovat a hlásit čísla zemřelých s
Covidem?
/MZČR, WHO ČR /Proč jsou dosud za nakažené – nemocné – Covid 19, označováni
ti, u nichž byl virus Covid 19 pouze detekován na sliznici, ale nemocí netrpí?
/MZČR, WHO ČR/ Bere MZ ČR a WHO v úvahu psychický stav ohrožené části
populace, která

je nepřetržitě

konfrontována

s hrozivě vyhlížejícími

statistikami,

nemajícími žádnou racionální vypovídající hodnotu?

Požadované

informace

k

Vakcíně

proti

COVID

19

-SARS-CoV-2,

jejímu

vývoji,

případnému použití a financování:
/EK-EU/ Kdo konkrétně rozhodl o

zkrácení požadované testovací doby a dalším

zjednodušení podmínek k testování nové vakcíny?
/EK-EU/ Kteří odborníci tuto variantu garantují?
/EK-EU, Vláda ČR/ Kdo přejímá jednoznačnou odpovědnost za případné negativní
důsledky očkování?
/EK EU, Vláda ČR/ Bude očkování novou vakcínou proti SARS-CoV-2: povinné?
/EK-EU, Vláda ČT/ Budou lidé, kteří se nenechají očkovat, jakkoliv omezeni (např. při
školní docházce, v zaměstnání, při cestování atd.)?
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/EK-EU, Vláda ČR/ Bude zřízena evidence očkovaných, jaký bude mít evidence
charakter?
/EK-EU, Vláda ČR, WHO ČR/ Budou novou vakcínou SARS-CoV-2: očkováni lidé s
poruchou

imunity,

onemocnění:
choroba,

lidé

např.

užívající

rakovina,

selhávání

srdce,

imunosupresiva,

CHOPN,

chronický

astma,
stres,

lidé

trpící

cukrovka,
těžká

těžkými

chronická

deprese,

různé

formami

ischemická
chronické

záněty, autoimunitní onemocnění a další závažné nemoci?
/EK-EU, WHO-ČR, MZČR/ Kdo a jakým způsobem vyhodnotí, že riziko vakcinace
dostatečně neotestovanou vakcínou, nepřevýší riziko nakažení Covid 19?
/WHO ČR, MZČR/ Proč se ve studiích na lidech jako placebo využívá jiná očkovací
látka, když placebo nesmí obsahovat žádné účinné látky?
/EK-EU/ Kdo a jakou formou, rozděluje 15,9 mld euro z dárcovského summitu?
/EK-EU/ Dle jakého klíče, kolik a komu již bylo v souvislosti s vývojem vakcíny
zaplaceno?
/EK-EU/ Jak budou přesně tyto finance vyúčtovány?

Vám sděluji následující:

K otázce týkající se metodického třídění počtů zemřelých
Daný dotaz je z hlediska medicínského irelevantní. V řadě případů není z objektivních
důvodů možné rozhodnout co bylo primární hlavní příčinou úmrtí, zda například jednalo
explicitně o následek postižení kardiovaskulárního systému nebo infekce SARS-CoV-2.
Příčiny úmrtí u chronicky nemocných osob bývají velmi často multifaktoriální.

K otázce významu denních publikací počtu zemřelých
Veřejnost, a to laická i odborná, se o tyto údaje zajímá a vyžaduje je.

K otázce nakažených v relaci s nálezy původce na sliznicích
Daný dotaz je z hlediska medicínského zcela irelevantní. Pokud je virus detekován na
sliznici, daná
neznamená,

osoba
že

je

daná

nakažená

osoba

a

nemocí

infekční
netrpí,

pro

okolí.

přičemž

Absence

slovem

příznaků

„trpí“

se

nemoci

v medicíně

neoznačuje pouze stav trpění v důsledků příznaků.

K otázce zohledňování psychického stavu ohrožené části populace
Veřejnost laická i odborná relevantní údaje požaduje.

K otázce zavedení povinnosti očkování proti COVID-19
Zavedení povinného očkování proti COVID-19 se v ČR v současné době neuvažuje.

K otázce omezení vztahujících se na osoby proti COVID-19 neočkované
Omezení lidí neočkovaných proti COVID-19 se v ČR v současné době neuvažuje.

Evidence očkovaných
Každý očkující subjekt má za povinnost každé provedené očkování evidovat způsobem,
který mu ukládá příslušná legislativa.

K otázce řešící spektrum očkovaných osob
Také skupiny obyvatel vyjmenovaných tazateli jsou zvažovány z hlediska očkování proti
COVID-19 jako prioritní.
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Vyhodnocení rizika vakcinace dostatečně neotestovanou vakcínou
Ministerstvu zdravotnictví není známo, že vakcína proti COVID-19 nebude dostatečně
otestovaná.

V případě, že

se vakcína

proti COVID-19

začne

používat, musí

splnit

všechny požadavky registrace pro použití v rámci EU, pokud tyto požadavky, mezi které
rozhodně

patří

i

dostatečná

otestovanost, vakcína

nebude

splňovat,

nebude

v EU

registrována, a tudíž ani v ČR používána.

Používání placeba s účinnou látkou v rámci studií.
Ministerstvu zdravotnictví není známo, že by se někde v rámci studií účinnosti vakcín
proti COVID-19 využívaly placeba s látkou relevantně účinnou. Pokud studie používá
placebo neodpovídající platným požadavkům a mezinárodně přijatým definicím, nelze
jí uznat jako platnou.

Na zbylé dotazy bylo vydáno rozhodnutí

které

Vám zasíláme do vlastních rukou.
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