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Váš dopis ze dne 25. ledna 2021

Praha 28. ledna 2021

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle

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

předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené

Ministerstvu zdravotnictví dne 25. ledna 2021, evidované pod č. j.:

ve věci dotazů:

1) Jak se mohou občané, kteří prodělali COVID19 prokázat, že onemocnění prodělali?

2) Musí tito lidé s prokázanou COVID 19 imunitou dodržovat proti COVID opatření

(např. nošení roušek, dodržovat rozestupy, maximální počty účastníků...)? Pokud,

ano, na základě, jakého právního odůvodnění? Případně, rozporoval/rozporuje toto

někdo soudně?,

Vám sdělujeme následující:

Prokázat prodělání onemocnění COVID-19 se nijak neodlišuje od prokázání prodělání

jakéhokoli jiného onemocnění. Pokud pacient potřebuje lékařskou zprávu s uvedením

prodělané diagnózy, má možnost kdykoli požádat svého registrujícího lékaře, který mu

potřebnou zprávu vystaví. Další možností je prokázání se přímo výsledkem

požadovaného testu.

Prokázané onemocnění na základě pozitivity PCR ještě není potvrzením nebo

prokázáním imunity proti onemocnění COVID-19. K prokázání případné imunity by bylo
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nutné provedení vyšetření specifických anti SARS-CoV-2 protilátek v séru, které se

plošně neprovádí. Současně dosud nebyla stanovena přesná doba trvání

tzv. postinfekční imunity, proto nelze bezpečně určit, jak dlouho po prodělání nemoci

covid-19 a při jaké koncentraci protilátek v séru, je člověk chráněn před případnou další

nákazou.

Tyto osoby musí dodržovat protiepidemická opatření, neboť pro ně nebyla stanovena

výjimka. Dle metodického pokynu hlavní hygieničky ČR ale nemusí např. do karantény,

a to v časovém úseku 90 dnů po prodělaném onemocnění.

Pokud jde o protiepidemická opatření, jsou vydávána nejen Ministerstvem zdravotnictví

jako mimořádná a ochranná opatření, ale také usneseními vlády ČR k přijetí krizových

opatření. V působnosti kraje pak i mimořádnými opatřeními místně příslušnými krajskými

hygienickými stanicemi.

Dodržování plnění povinností kontroluje kromě Policie ČR i obecní (městská) policie,

v případě mimořádných a ochranných opatření i místně příslušná krajská hygienická

stanice.

Protiepidemický systém ČR (PES) je tedy toliko doporučení, právně nezávazné,

podstatná jsou jen krizová opatření vydávaná usneseními vlády ČR, mimořádná

a ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví, případně krajskými hygienickými

stanicemi.

Ministerstvo zdravotnictví neobdrželo žádnou žalobu, ve které by někdo rozporoval

dodržování protiepidemických opatření osobami, které již prodělaly onemocnění

COVID-19.

S pozdravem


