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

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

Ministerstvu zdravotnictví dne 12. 6. 2021, evidované pod č. j.:

ve věci níže uvedených dotazů, Vám sdělujeme následující:

Z jakých zdrojů pan ministr vycházel, když uvedl, že "Vakcína pro nejmenší děti

určitě nebude?"

Šlo o osobní názor pana ministra vytvořený patrně na základě operativně získaných

informací, jejichž konkrétní zdroj však MZ jakožto správnímu úřadu a povinnému

subjektu není znám.

Nad rámec lze uvést, že pan ministr ve svých vyjádřeních vychází z dostupných

informací o postupu ve vývoji vakcín a procesu jejich schvalování. Je naprosto

v pořádku, že po vyhodnocení stejných informací pan profesor Chlíbek zastává opačný

názor. Oba pánové, jako i další experti, kteří se k tématu vyjadřují, se pochopitelně

pohybují v rovině spekulací – jednoduše po analýze dostupných informací vyjadřují svůj

názor na budoucí možný vývoj v dané oblasti. Relevantní informace jsou ostatně

dostupné široké veřejnosti. Z celé škály zdrojů uvádíme např. Státní ústav pro kontrolu

léčiv nebo Evropskou agenturu pro léčivé přípravky (EMA) atd.
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Došlo již k rozhodnutí, že ČR tyto vakcíny nenakoupí? (A to i v případě, že by na

trhu byly? - např. v kontextu současné očkovací strategie?)

Nedošlo.

Nad rámec lze uvést, že jakmile bude taková možnost, bude široká veřejnost

informována tak, jako tomu bylo v případě vakcín pro osoby nad 18 let, nebo jako tomu

je aktuálně při zpřístupnění očkování dětem od 12 let nebo těhotným a kojícím ženám.

Všechny informace o očkování proti koronaviru jsou pravidelně aktualizovány na

stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Pokud k takovému rozhodnutí došlo, kteří odborníci (jmenovitě) toto rozhodli?

S ohledem na shora uvedené je dotaz irelevantní.

Došlo vzhledem k výše uvedenému sdělení ("Nebude to otázka bariérového

přístupu, že kdo bude pozitivní, nepůjde do školy.") k rozhodnutí, že i pozitivně

testované děti budou v září docházet do školy?

Ministerstvo zdravotnictví připravilo ve spolupráci s MŠMT plán plošného testování na

COVID-19 ve školách pro podzimní návrat žáků do lavic, který 28. června schválila vláda

ČR. Podrobnosti jsou uveřejněny na stránkách MZČR. K dispozici veřejnosti je i samotný

materiál.

Kteří odborníci (jmenovitě) o tomto případně rozhodli?

Vláda ČR. Jmenovité složení vlády ČR je k dispozici na stránkách Úřadu vlády ČR.

Pokud takové rozhodnutí vzniklo, bylo zohledněno možné riziko propuknutí další

vlny pandemie?

V odpovědi si dovolím citovat pana ministra a paní hlavní hygieničku ČR. „Hlavním cílem

plošného testování je zajistit bezpečný poprázdninový návrat dětí a žáků a studentů

k prezenčnímu vzdělávání a hned v počátku školního roku minimalizovat riziko přenosu

onemocnění covid-19 v této populační skupině. Tím také předejdeme vzniku případných

ohnisek nákazy, která by se mohla stát základem pro další šíření infekce a zhoršení

epidemiologické situace na podzim tohoto roku,“ popsal ministr zdravotnictví Adam

Vojtěch. K testování byl vybrán základní segment vzdělávací soustavy, neboť umožňuje

získat komplexní informaci o výskytu nákazy a s tím související potenciál šíření nákazy

v populační věkové skupině v rozmezí věku 6 až 18 let, a to v období bezprostředně po

letních prázdninách. „Znalost virové nálože v populaci po období letních prázdnin

a dovolených je nutná pro nastavení adekvátních a cílených opatření pro další efektivní
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řízení pandemie na našem území,“ doplnila hlavní hygienička ČR Pavla Svrčinová. Více

viz stránky MZČR.
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