Přepis tiskové konference ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha po
jednání s AntiCovid týmem koalice SPOLU dne 12. 11. 2021
Daniel Köppl, tiskový mluvčí
Dobrý den, já vás vítám na tiskové konferenci po jednání Ministerstva zdravotnictví s AntiCovid týmem
koalice SPOLU. Jenom na úvod upozornění. Pan ministr má za 10 minut další jednání, takže délka této tiskové
konference bude velmi krátká. Jenom, abyste s tím počítali, prosím, s omezeným počtem otázek. Jinak pan
ministr má připraveno úvodní slovo, ve kterém vám shrne závěry tohoto jednání. Takže já poprosím pana
Adama Vojtěcha, aby shrnul.
Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví
Ano, dobrý den, dámy a pánové, bude to velmi stručné. My jsme dnes jednali s AntiCovid týmem budoucí
vládní koalice. Tak, jak jsme už opakovaně deklarovali, naším záměrem je komunikovat, najít konsensus.
Myslím si, že není v tuto chvíli naprosto na místě se vzájemně kritizovat, ale naopak v té situaci, ve které se
nacházíme, být maximálně konstruktivní. A proto tedy jsme se dnes sešli podruhé a sejdeme se i příští týden
a tak, jak bude potřeba, zkrátka na pravidelné bázi. To, co je již schváleno a to, co už víte od mého kolegy
pana ministra školství, že dnes ráno zasedala rovněž vláda a schválila plošné testování ve dvou vlnách ve
školách, 22. a 29. listopadu. Takže to je schváleno a o tomto jsme informovali AntiCovid tým s tím, že toto
testování probíhá zejména na žádost krajů. Pan hejtman Kuba v rámci Rady vlády pro zdravotní rizika
prezentoval tento požadavek a také samozřejmě Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Vzali jsme
v potaz i stanovisku skupiny MeSES, každopádně to testování tedy proběhne a je takto schváleno. S AntiCovid
týmem jsme řešili především otázku očkování. Shodli jsme se, že je potřeba co nejrychleji naočkovat třetí
dávky u seniorů. My jsme informovali kolegy z AntiCovid týmu o tom, co v tomto směru podnikáme. Že
vyjíždějí mobilní očkovací týmy, zejména do pobytových sociálních služeb. Že se skutečně snažíme maximálně
akcelerovat to přeočkování, protože to považujeme skutečně za velmi důležité u těch rizikových skupin po
šesti měsících, aby třetí dávku vakcíny získaly. A prosím také všechny, kterých se to týká, aby skutečně
neotáleli a hned po šesti měsících se šli nechat přeočkovat, protože je to velmi velmi důležité v té virové
náloži, ve které se nacházíme v rámci České republiky. Skutečně ta postvakcinační imunita se může oslabovat
u některých jedinců a mohou zbytečně skončit v nemocnici s covidem, když zkrátka na tu třetí dávku očkování
nejdou. Takže prosím, vyhněte se zbytečné hospitalizaci nebo riziku, třeba i úmrtí. Jenom proto, že jste nešli
na třetí dávku, i když ta možnost tady je. Takže určitě o to chci všechny poprosit a jsme na tom ve shodě
s AntiCovid týmem. Také jsme se bavili o aplikaci monoklonálních protilátek, o doporučeném postupu, jak
aplikovat tuto léčbu u pacientů s nemocí COVID-19. Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s odbornou
infektologickou společností připravilo. Doporučené postupy jsou distribuovány všem poskytovatelům
zdravotních služeb. Určitě je budeme stále opakovat, prezentovat. Ale každopádně tady je to velmi důležité,
aby ty odborné postupy ze strany zdravotníků, ze strany praktických lékařů byly dodržovány. Aby skutečně
praktici indikovali pacienty k aplikaci monoklonálních protilátek. To považujeme za velmi důležité a shodli
jsme se na tom s AntiCovid týmem, ten doporučený postup je k dispozici praktickým lékařům a všem
poskytovatelům zdravotní péče v České republice. Shodli jsme se také na tom, že je nutné, aby byla
maximálně vyžadována kontrola zavedených opatření. Kdy skutečně ta opatření tak, jak jsou dnes nastavena,
tak principiálně jsou nastavena správně. Ale je nutné, aby zejména provozovatelé kontrolovali ta pravidla,
kontrolovali dodržování ochrany dýchacích cest. Kontrolovali dodržování toho systému OTN. To je naprosto
zásadní a je to skutečně o odpovědnosti každého provozovatele restaurace, anebo i samozřejmě hromadných
akcí, aby k tomu takto přistoupil. Řešili jsme také otázku zpřísnění toho režimu OTN. Vyměnili jsme si pohledy
na tuto problematiku s tím, že v tuto chvíli ještě čekáme na písemné stanovisko AntiCovid týmu k těm
návrhům, které tam padly. Takže v tomto já v tuto chvíli nechci ještě říkat definitivní závěry. Ale máme
přislíbeno od AntiCovid týmu, že to písemné stanovisko od nich dostaneme nejpozději do zítřka tak, aby vláda
mohla ty změny projednat na začátku příštího týdne, protože z našeho pohledu úplně není na co čekat. Ale
jak jsem řekl na začátku této tiskové konference, je pro nás zcela zásadní, abychom měli konsensus s budoucí
vládní koalicí. Aby to, co tato vlád schválí, tak budoucí vláda s tím souhlasila a byli jsme skutečně jednotní.
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Není to o vládě a opozici už dnes vůbec. Takže v tuto chvíli čekáme na to písemné stanovisko k těm návrhům.
Až ho dostaneme, tak pak já předložím jako ministr zdravotnictví na vládu návrh změny, případně tedy
mimořádného opatření. To je asi vše v tuto chvíli, co vám jsem schopen sdělit, děkuji.
Daniel Köppl, tiskový mluvčí
Děkuji panu ministrovi a nyní je prostor pro vše dotazy, poprosím Českou televizi.
Pane ministře, vy jste teď říkal, že nechcete nějaké velké podrobnosti k tomu takzvanému rakouskému
modelu. Kandidát na ministra Vlastimil Válek říkal, že je schopný se o této variantě bavit, ale že by byl za,
kdyby skutečně na ni došlo tak, aby byla plošná. Jenom, jestli můžete alespoň tuto věc zmínit. V jakém
rozsahu by to bylo a jestli po dobu, než by to podle vás zvýšilo proočkovanost lidí, tak by měli třeba
podnikatelé restauratéři nějaké kompenzace. Protože pravděpodobně by přišli o značnou část, nebo alespoň
o část zákazníků, kteří by se zkrátka neměli čím prokázat, když nejsou očkovaní. Děkuji.
Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví
My jsme debatovali všechny varianty, nejenom ten rakouský model. A já teď nechci říkat, jaká ta varianta
bude nakonec preferována. Právě čekám na písemné stanovisko AntiCovid týmu, který deklaroval, že ještě si
znovu musí tu celou věc interně probrat. Takže nebylo by ode mě korektní v tuto chvíli sdělovat to stanovisko.
Takto jsme se dohodli s panem profesorem Válkem a s dalšími. Ty názor byly různé. Určitě to není tak, že by
se tím jednáním prolínal nějaký jeden názor, byť to jednání bylo velmi konstruktivní. Ale bylo vidět, že zkrátka
ty názory jsou různé na tu problematiku. A já si myslím, že je na místě dát čas AntiCovid týmu, aby si to ještě
jednou interně probral a na základě jejich písemného stanoviska, pak budeme předkládat na vládu
mimořádné opatření. Teď nemá smysl dělat nějaká prohlášení před tím, než ten konsensus bude, omlouvám
se. Chápu, že média chtějí vědět, jak to bude. Ale dokud to neschválí vláda, dokud nebude mimořádné
opatření, na kterém bude shoda, tak si myslím, že by to byly pouze spekulace, které se budou prezentovat
v médiích. Já jsem toto neokomentoval vůbec. To, že se něco dostalo do médií, to nemohu komentovat, to
tak zkrátka už u nás chodí. Ale já si myslím, že oficiálně by ta komunikace měla proběhnout, až na tom bude
jednoznačná shoda.
Ale není jasné, že ten systém bude nastaven tak, jak o něm hovoříte. Takže v tomto směru není vůbec teď
téma debatovat o kompenzacích, když není přesně jasné, jak ten systém bude nastaven. Respektive jsou tady
nějaké návrhy a AntiCovid tým se k nim teď má vyjádřit.
Linda Nguyenová, televize Nova
Dobrý den, já bych se právě chtěla zeptat na to, když vy říkáte, že jim chcete nechat dát čas na to, aby si
projednali ty různé varianty a to co potom budete předkládat na vládě. Přece jenom ale nehoří už? Ty počty
nakažených dále stoupají, počty hospitalizovaných taky. Tak proč čekáte na osvěcení budoucí vlády, která
něco může dělat jinak? A kdy očekáváte, že nějaké stanovisko od nich dostanete, dali jste si nějaký termín?
Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví
Ano, dali jsme si termín. Kolegové přislíbili, že do zítřka to stanovisko by nám měli dát. Takže to není určitě,
že čekáme další týdny. Já jsem říkal jasně na začátku, že tady určitě je nutné jednat brzy, to je nesporné. Ale
já si myslím, že je zase legitimní, pokud odcházející vláda chce najít konsensus s vládou předcházející. Myslím
si, že nastupující vláda z mého pohledu už musí být do toho vzata. Musí souhlasit s těmi opatřeními, musí
přijmout tu odpovědnost za ta opatření. A v tomto právě si myslím, že je zcela legitimní, abychom na to jejich
stanovisko počkali. A na základě něho pak samozřejmě jsme připraveni okamžitě na vládu na začátku příštího
týdne to mimořádné opatření přinést tak, aby bylo schváleno.
Seznam Zprávy, dobrý den.
Pane ministře, ale my nevíme, kdy bude ta nová vláda. Ona může být až za několik týdnů. A mně to připadá,
že vy ze sebe shazujete tu odpovědnost a říkáte, že teď čekáte týdny, ale jsou to dny. A každý den přibývá
10 000 a více nově nakažených. Neměli byste opravdu jednat hned? Děkuji.
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Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví
Ne, já naprosto zásadně odmítám, že bychom ze sebe shazovali jakoukoliv odpovědnost. Já si myslím, že ty
kroky, které jsme doposud činili a to, čemu čelíme, tak jednoznačně ukazuje, že naprosto jsme si vědomi té
své odpovědnosti. Protože kdyby tomu tak nebylo, tak neřešíme vůbec nic a ani by tato tisková konference
pravděpodobně nebyla, žádné tiskové konference, prostě není to tak. My samozřejmě vnímáme tu
odpovědnost, vnímáme tu situaci. A také vnímáme, že máme určité omezené možnosti i právní. Máme tady
celou řadu judikátů, soudů, které podle mě výrazně zúžily mantinely a manévrovací prostor Ministerstvu
zdravotnictví a vládě v tom, jaká opatření může přijímat. I to musíme brát do kontextu. Takže to není úplně
volné pole působnosti v tomto směru, takže i to musíme vnímat. Ale znovu říkám. Přece pokud tady máme
dělat nějaká zásadní rozhodnutí, která budou platit možná několik měsíců. I když už tady určitě bude nová
vláda, která pravděpodobně, už je pan předseda Fiala pověřen k sestavení té vlády panem prezidentem. Tak
si myslím, že je zcela legitimní, že hledáme tu společnou shodu. To už není o vládě a opozici. My jsme po
volbách, a abychom tady my jako vláda přijali nějaké opatření a pak opozice současná, tedy de facto, stále
nás kritizovala. Proč jsme přijali takové opatření a tak dále, to si myslím, že na místě není v této situaci. My
se musíme takzvaně chytit za ruce a mít společné stanovisko. Tady není prostor pro politické bojůvky.

3

