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Váš dopis ze dne 4. července 2021

V Praze dne 5. srpna 2021

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle

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

předpisů

Dne 4. července 2021 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) Vaši žádost evidovanou

pod č.j. s prodlouženou lhůtou přípisem č.j.

kterou jste požádala o následující informace (s Vaším odvoláním na

zveřejnění informace v médiích – povinnost plně očkovaných proti Covid prokázat se při

návratu do ČR hromadnou dopravou):

1. K čemu je konkrétně očkování (podrobně specifikujte důvody a výhody pro

očkované), jehož smysluplnost byla tímto krokem zcela zpochybněna? Na základě

jaké konkrétní studie, specifikujte pasáž, o kterou se rozhodnutí opírá, došlo

k změně pravidla, že očkovaní cestují bez omezení? Proč zcela konkrétně je

u očkovaných test požadován? Jde o šikanózní požadavek, který má otrávit

občanům cestování.

2. Na základě čeho, jaké studie (muselo dojít ke změně podmínek nebo ke získání

nových informací) došlo ke změně podmínky mezi datem zveřejnění akceptace

očkování 1.dávkou + 21 dnů a změnou pravidla na plné očkování + 14 dnů pro

návštěvu restaurací, kulturních akcí apod. bez testu a 1.7.2021. Specifikujte

konkrétní pasáž studie nebo jiného dokumentu, na základě které došlo k tomuto

zpřísnění s uvedením data jejího zpracování.

3. Uveďte cenu zpracování reklamy a celkovou cenu vysílání aj. způsobů

zveřejnění, kterou MZ hodlalo motivovat občany k očkování, ve které mimo jiné MZ

sděluje, že očkovaní budou moci cestovat jako dříve bez omezení, a která je v tuto

chvíli naprosto k ničemu. Kdo konkrétně je zodpovědný za plýtvání penězi

daňových poplatníků na reklamu, jejíž účel byl zmařen?
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4. Ve vazbě na kontroly hygieny dodržování pravidel testování např. v restauracích

sdělte, kdo je správcem osobních údajů občanů, které hygiena při kontrole

požaduje, jakým způsobem jsou evidovány, zpracovávány, jak a po jakou dobu

jsou uchovávány, kdo je povinným orgánem pro ochranu údajů a jak jsou

likvidovány. Jaké povinnosti mají pracovníci, kteří kontroly provádějí ve vazbě na

prokazování oprávněnosti provádět kontroly, kdo garantuje bezinfekčnost těchto

pracovníků a jak je prokazována?

K Vaší žádosti Vám sděluji následující:

Ad 1

K této části uvádíme, že MZ neodpovídá za to, co bylo řečeno v mediích. Závazné je

příslušné mimořádné opatření – očkovaní však zohlednění jsou. Je však důležité zmínit,

že mutace koronaviru mohou prorazit i bariéru očkování – ale nezpůsobí tak těžký průběh

onemocnění jako bez očkování. Proto je potřeba při přicestování do ČR z vysoce rizikové

oblasti se prokázat negativním testem i po plném očkování.

Vakcíny proti onemocnění covid-19 licencované v EU/EEA prokázaly během klinických

studií vysokou účinnost v poskytování ochrany proti vzniku symptomatických a vážně

probíhajících onemocnění. Současně dostupné informace ukazují, že plně vakcinované

osoby, pokud jsou infikované, mohou virus SARS-CoV-2 přenášet s menší

pravděpodobností na jejich nevakcinované kontakty. Proto, i když je daná

pravděpodobnost malá, je důležité chránit sebe a své okolí.

Konkrétní studie nalezete v odůvodnění aktuálně platného mimořádném opatření č. j.:

MZDR 15757/2020-56/MIN/KAN, které nalezete na webových stránkách Ministerstva

zdravotnictví Mimoradne-opatreni-ochrana-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-31-7-2021-do-

odvolani.pdf (mzcr.cz).

Ad 2

Vizte např. studii effectivnes vaccines

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2108891.

Ad 3

Informace o zakázce jsou k dispozici zde: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-

profilu-zadavatelu/detail/Z0001163/zakazka/417241; smlouva s dodavatelem pak zde:

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16069279?backlink=c9wvc. Kampaň připravilo MZ

ve spolupráci s Úřadem vlády.

Ad 4

Kontroly orgánem ochrany veřejného zdraví v rámci státního zdravotního dozoru jsou

vykonávány na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
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některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb.,

o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, kde jsou specifikovány bližší informace.

S pozdravem
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