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Váš dopis ze dne 4. března 2021

Praha 16. března 2021

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o poskytnutí informací dle zákona

č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů

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

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví dne

4. března 2021, evidovanou pod č.j. kterou jste požádal

o následující informace:

- zda ministerstvo jako jedno z opatření proti covid-19 doporučilo lidem posilovat

imunitu, případně jak konkrétně,

- kde lze alespoň jeden příklad takového doporučení na webových stránkách

ministerstva najít,

- zda ministerstvo jako jedno z opatření proti covid-19 doporučilo zdravotním

pojišťovnám zaslat (např. přes zaměstnavatele) nebo proplácet doplňky stravy na

posilování imunity, jako jsou vitamíny C, D a zinek,

- kde lze alespoň jeden příklad takového doporučení na webových stránkách

ministerstva najít;

Vám sděluji následující:

Doporučení pro získávání vitamínu D (především vystavením slunečnímu záření) mohou

občané najít na stránkách Ministerstva zdravotnictví věnovaných koronaviru, v sekci „pro

veřejnost“ (viz dále odkaz). Článek o doporučených doplňcích stravy je zveřejněn také

na stránkách Národního zdravotnického portálu. Tyto informace jsou však podávány jen

v režimu doporučení, nikoliv nařízení – v důsledku toho vyplývá, že dosud nebylo vydáno

takové opatření, které by zdravotním pojišťovnám nařizovalo doplňky stravy na posilování

imunity proplácet. Konkrétní příklady např. zde:

Doporučení pro získávání vitamínu D (vystavením slunečnímu záření a/nebo

doplňky stravy) https://koronavirus.mzcr.cz/nezapominejte-na-vitamin-d-ktery-

podporuje-imunitu/,

Informace pro pacienty s chronickým onemocněním či oslabenou imunitou – viz

https://koronavirus.mzcr.cz/informace-pro-pacienty-s-chronickym-onemocnenim-ci-

oslabenou-imunitou/
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Další informace zveřejňuje např. Státní zdravotní ústav či další:

https://www.nzip.cz/clanek/1082-covid-19-doplnky-stravy-pri-pandemii

http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/Coronavirus/ECDC/Technicka_zprava_E

vropskeho_centra_pro_kontrolu_a_prevenci_nemoci.pdf

Co do druhé části Vašeho dotazu uvádíme, že ministerstvo zdravotním pojišťovnám

nedoporučilo zaslat (např. přes zaměstnavatele) ani proplácet doplňky stravy

na posilování imunity. Zdravotní pojišťovny jsou samostatné právnické subjekty a o svých

tzv. preventivních programech rozhodují samy.

S pozdravem


