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Váš dopis ze dne 6. ledna 2021

Praha 25. ledna 2021

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o poskytnutí informací dle zákona

č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Vážený pane,

k Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“),

doručené Ministerstvu zdravotnictví dne 6. ledna 2021, kterou jste požadoval následující

informace:

a) Je pravdivá informace o to, že současný Ministr zdravotnictví pronesl tato

slova před novináři: „Tím, že se naočkuji, tak nemohu dostat nemoc. To není

žádný legální problém. To je fakt. Proto jsem se nechal naočkovat, proto nemohu

dostat nemoc. To mě samo o sobě bonifikuje, protože neonemocním a nemohu

nakazit nikoho jiného,“ uvedl ministr.

Toto je uvedeno na adrese: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/blatny-tvrdi-ze-

ockovany-clovek-neni-infekcni-odbornici-s-nim-nesouhlasi-

136211#dop_ab_variant=0&dop_req_i%E2%80%A6

b) V případě, že tato vyjádření Ministra zdravotnictví byla pronesena byla, pak

žádám o doložení důkazů o pravdivosti těchto tvrzení, že strany Ministra

zdravotnictví;

Vám sděluji následující:

Ad a)

Skutečně se jedná o vyjádření pana ministra, nikoliv ale o zcela doslovnou citaci. Toto

vyjádření zaznělo na tiskové konferenci Ministerstva zdravotnictví, jejíž záznam je ke

zhlédnutí i na webu MZ, viz: https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/ministerstvo-
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zdravotnictvi-predstavilo-centralni-rezervacni-system-anovy-protiepidemicky-system-pes-

2-0/ (čas: 57:15)

Ad b)

Informace, které ve svém výroku pan ministr použil vycházejí z obecně platných

medicínských poznatků. Nejen pro očkování proti viru způsobujícímu onemocnění

COVID-19, ale obecně pro virová onemocnění, platí, že díky očkování získá pacient

obranyschopnost, tzn. ve svých paměťových buňkách uloží schopnost syntetizovat

specifické protilátky proti příslušnému viru. V tomto je princip shodný jako u očkování

proti jiným virovým onemocněním – např. spalničkám. Pan ministr tedy vycházel

z obecných poznatků oboru imunologie.

S pozdravem


