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Přepis tiskové konference ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha 
k aktuálnímu vývoji epidemie covid-19 v ČR dne 17. 11. 2021 

 
 
Daniel Köppl, tiskový mluvčí 
Vítáme vás na brífinku ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, který se koná sice v době státního svátku, 
nicméně usoudili jsme, že je potřeba dnes ho svolat. Tiskového brífinku se kromě pana ministra účastní  
i hlavní hygienička Pavla Svrčinová, hlavní hygienička ČR. A já hned poprosím pana ministra o úvodní slovo. 
 
Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví 
Dámy a pánové, dobrý den. My jsme dnes svolali tento mimořádný brífink v době státního svátku, což 
nesporně svědčí o vážnosti současné situace, pokud jde o šíření nemoci COVID-19 v České republice. Jsme 
určitě ve velmi vážné situaci. O tom svědčí nesporně včerejší počet nově diagnostikovaných případů. Ale to 
si myslím, že není to úplně nejzásadnější, to absolutní číslo přes 22 000 nově nakažených. Problém je, že se 
nám nákaza mnohem více dostává i do rizikových skupin. Že i relativní pozitivita testů výrazně stoupá. To 
znamená, není to pouze o tom jednom čísle, které možná působí atraktivně z toho mediálního pohledu, ale 
je to o těch dalších indikátorech, které vnímáme, že opravdu se poměrně výrazně zhoršují. A také je to 
samozřejmě o informacích, které dostáváme z nemocnic, z reálné praxe, z reálného života od koordinátorů 
intenzivní péče. Proto se domníváme, že není na co čekat. Musím říci, že mě fascinují výroky některých 
politiků, které jsem dnes v médiích zaznamenal. A divím se, že nemají v sobě trošku studu, protože my jsme 
opatření, která vám chceme představit a která mají platit od pondělí 22. listopadu, představovali tomu 
takzvanému AntiCovid týmu budoucí vládní koalici v pátek. Jasně jsme dali na stůl razantní opatření, která 
hodláme zavést, a víte sami, jakým způsobem se budoucí vláda k těmto opatřením postavila. Jaké stanovisko 
vydal AntiCovid tým, co všechno nemáme dělat. To stanovisko bylo v zásadě úplně o ničem. A nyní zase se 
tady rozehrávají nějaké politické boje, politické hašteření. A musím říci osobně, že už toho mám vážně plné 
zuby, této politizace covidu, jakožto skutečně čistě zdravotního tématu, kde si myslím, že ta politika by 
neměla hrát takovou to roli, jak dnes zase dnes vidíme některá vyjádření. Že nejsme schopni rozhodnout a 
podobně. Přitom ta rozhodnutí tady byla na stole a byla zablokována, byla zdržena AntiCovid týmem, který 
se k nim postavil negativně. Takže já naprosto a zásadně odmítám, že bychom se báli rozhodnout, že bychom 
nebyli rozhodní, že bychom nechtěli přijmout opatření. Chtěli jsme najít nějaký konsensus. Ale když vidím ta 
vyjádření, zejména z dnešního dopoledne, tak skutečně pro mě osobně je to neakceptovatelné a my určitě 
už nebudeme nyní čekat na to, jestli se nějak vyjádří AntiCovid tým. Jsme zodpovědní v tuto chvíli a musíme 
jednat velmi razantně, protože ta situace se skutečně zhoršuje a nemůžeme jakkoliv čekat na nějaké další 
expertní skupiny. Z tohoto důvodu my chceme v příštím týdnu a já zítra půjdu na vládu s těmito opatřeními, 
zavést model uznávání očkování nebo prodělání nemoci. To znamená bez možnosti uznání testu v rámci 
hromadných akcí, v rámci veškerých služeb. V rámci gastro, ubytovacích služeb. Zkrátka všude, kde dnes je 
možné, aby se lidé prokázali, kteří jsou neočkováni, testem, tak už to možné nebude. Budou tam určité logické 
výjimky, se kterými vás seznámí paní hlavní hygienička. Ale jinak ten princip si myslím, že je zcela jasný a 
v této chvíli je také zcela na místě. Tady se stále objevují debaty o tom, jestli za to nemohou ti očkovaní. Jestli 
ta epidemie se nešíří takto díky očkovaným. My jsme naprosto přesvědčeni o tom, že tomu tak není. To 
neznamená, že očkovaní nejsou nakaženi, oni samozřejmě nakaženi jsou. Ale očkovaní nezaplňují nemocnice 
a to je to nejzásadnější. Nám se zaplňují v tuto chvíli jednotky intenzivní péče a máme jasné informace a ty 
informace dostáváme od lidí z praxe, z toho terénu z nemocnic. To nejsou nějaké naše úvahy zde na 
ministerstvu na Palackého náměstí. To jsou reální lékaři, kteří jsou v praxi a vidí, kdo je očkovaný a kdo není 
očkovaný. Kdo končí na těch lůžkách. Kdo má jaký průběh. Že je jednoznačné, že ti neočkovaní mají těžší 
průběh. Když tam přijde člověk, který je očkovaný, tak většinou po pár dnech se zotaví a nepotřebuje 
dlouhodobou podporu. Zkrátka je to zcela jednoznačné, že neočkovaní lidé v tuto chvíli jsou zejména těmi, 
kteří končí v nemocnicích. A pokud my chceme zabránit té katastrofě přehlcení jednotek intenzivní péče, tak 
v tuto chvíli musíme konat, protože ty nejhorší scénáře ukazují, že bychom mohli dosáhnout na čísla, která 
by byla velmi podobná jako v té jarní vlně a možná, že i o něco horší. Podobně je to v případě mortality. 
Skutečně primárně dnes umírají lidé, kteří jsou neočkovaní. Ale to, co je nejhorší a dnes jsme o tom vedli ještě 
debatu, že u těch neočkovaných, kteří umírají, tak jsou zhruba o 10 let mladší. To znamená, to jsou lidé, kteří  
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jsou neočkovaní, jsou relativně mladí a mají velmi těžký průběh a často umírají. Takže není to pouze otázka, 
jak také někdy slyšíme: „Očkujme pouze seniory.“ Bohužel jsem to zaslechl i z úst některých expertů toho 
AntiCovid týmu. Že proč se zaměřujeme v očkování na celou populaci, proč neočkujeme pouze seniory. Ale 
v té praxi vidíme, že bohužel umírají i mladší lidé. Bohužel jsou na jednotkách intenzivní péče i mladší lidí, 
kteří jsou neočkovaní. Takže v tuto chvíli se domníváme, že je nutné zavést takováto opatření, která budou 
jednak znamenat to, že se v těch velkých kolektivech v rámci hromadných akcí, restaurací a podobně, budou 
potkávat pouze očkovaní. Kde pravděpodobnost šíření nákazy je mnohem nižší. A samozřejmě je to i další 
motivace k tomu, aby ti, kteří očkovaní nejsou, se okamžitě naočkovat nechali. K tomu bych chtěl všechny 
vyzvat, aby neotáleli v tomto směru. Každý den hraje roli a prosím, urychleně jděte aspoň na první dávku, 
která aspoň ta první dávka určitou ochranu poskytuje. Pokud nejste vůbec očkováni, nemáte v zásadě 
ochranu žádnou a nyní je to poslední šance, jak prožít klidné Vánoce bez toho, aniž bychom tady měli zahlcené 
jednotky intenzivní péče. Dále bych chtěl také všechny vyzvat, pokud máte příznaky daného onemocnění, 
prosím, zůstaňte doma, nikam nechoďte. Nechoďte mezi lidi, kde můžete případně, pokud ještě ani nevíte, 
že jste diagnostikováni pozitivně, nemoc dále šířit. Pokud vám není dobře, obraťte se na svého lékaře. Je 
nutné, aby kdokoliv je pozitivní, tak vyplnil sebetrasovací formulář. Je jasné, že v těch číslech, ve kterých se 
teď pohybujeme, tedy obrovské počty nakažených, tak není reálně možné, v praxi je to komplikované. 
Protože se operátoři často nemohou ani dovolat těm lidem, aby každého zkontaktovali, vytrasovali. 
Potřebujeme v tomto směru pomoc vás všech, kteří jste pozitivně diagnostikovaní, dostane o tomto SMS 
zprávu s výsledkem, abyste použili onen sebetrasovací formulář a tím se trasování výrazně urychlilo. Co je 
naprosto zásadní, prosím, dodržujte izolace a karantény. Bohužel se nám v praxi stává, že lidé, kteří jsou 
pozitivní, tak vesele jdou nakoupit. Jdou mezi lidi, samozřejmě pak tu nákazu dále mohou šířit. Je naprosto 
klíčové, aby izolace, pokud člověk je pozitivní, je v izolaci. Dostane už SMSku, tak, aby zůstal doma, aby nikam 
nechodil mezi ostatní, protože pak tu nákazu zbytečně dále šíří a někdo díky tomuto třeba může i zemřít. 
Stejně tak jako v případě karantény. Pokud je to člověk, který je v kontaktu s nějakým pozitivním případem, 
tak také je nutné zůstat aspoň těch sedm dní v karanténě do negativního výsledku PCR testu. Zejména v této 
době, kdy máme před sebou několik dní, kdy lidé asi zůstanou třeba doma, mají prodloužený víkend. Tak je 
naprosto nezbytné. Pokud vám bude špatně, pokud jste nakažení a ten stav váš se bude zhoršovat, na nic 
nečekejte. Nečekejte až do pondělí, kdy pak může dojít k tomu, že už bude pozdě. Ale pokud je vám špatně, 
jděte a vyžadujte aplikaci monoklonálních protilátek. Já jsem nařídil všem nemocnicím, aby maximálně 
navýšily kapacitu pro aplikování monoklonálních protilátek. To je samozřejmě zejména právě pro ty rizikové 
pacienty, chroniky, seniory. To znamená vás všechny, kteří jste v riziku a jste nakaženi, pokud by se ten váš 
stav zhoršil v průběhu těch následujících dnů, tak nečekejte až do pondělí, kdy už by mohlo být pozdě, ale 
jděte a monoklonální protilátky vám budou aplikovány v kterékoliv nemocnici. Také bych chtěl všechny 
vyzvat, aby se pokud možno vyhýbali velkým kolektivům a omezili kontakt na naprosto nezbytnou míru. 
V této situaci a podobné stanovisko vydal i Robert Koch institut v Německu, kde ta situace je také velmi vážná. 
Tak je nutné omezit kontakty s ostatními. Je nutné také vyhnout se velkým kolektivům, davům, kde je velký 
počet lidí. A pokud už musíte se těchto akcí a podobně účastnit, tak prosím, dodržujte základní pravidlo RRR. 
To znamená: noste respirátor, dezinfikujte si ruce a dodržujte rozestupy. Velmi doporučujeme všem 
organizátorům hromadných akcí, různých večírků, které nás čekají, jsou plánovány předvánoční večírky, srazy 
a podobně, aby, pokud je to možné a není to nezbytné setkání, tak tyto akce v tuto chvíli zrušili, potažmo 
odložili různé večírky firemní před Vánoci. Víme, že to je velmi časté, to může být další zdroj šíření nákazy. To 
může být další zdroj různých klastrů. A v tomto směru si myslím, že není nezbytně nutné, v této situaci, ve 
které se nacházíme, podobné akce, aby se konaly. Takže prosím všechny organizátory, aby velmi pečlivě 
zvážili, jestli chtějí organizovat tyto akce za rizika toho, že pak třeba může i jejich firma být zasažena masivním 
šířením nákazy. Já si myslím, že to v tuto chvíli je na místě takovéto akce odložit. Pokud lidé se budou účastnit 
nějakých vánočních trhů, které nás také za chvíli čekají, jejich spuštění, adventní trhy, velmi doporučujeme i 
venku dodržovat ochranu dýchacích cest. Víme, že ty adventní trhy, často je tam velký počet lidí u různých 
stánků a podobně a i tam může dojít k riziku přenosu nákazy. Takže prosím, pokud už jdete na takovýto 
adventní trh, dodržujte aspoň to základní opět pravidlo RRR. To znamená: noste ochranu dýchacích cest, 
respirátor. Snažte se dodržovat rozestupy aspoň jeden a půl metru a též si pravidelně dezinfikujte ruce. 
Doporučujeme firmám, aby zavedly minimálně ten režim OTN, pokud je to také možné, je to v jejich silách, 
je to v technických možnostech. Tak doporučujeme, aby ve firmách tento režim, který platí obecně ve 
službách a podobně, byl dodržován. Rovněž to znamená vyžadování očkování, testu nebo prodělání nemoci. 
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Žádám také vedení firem, vedení podniků, ale samozřejmě i dalších institucí, kde jsou zaměstnanci, aby pokud 
je to opět možné, využili maximálně home office. Aby nechali zaměstnance v tuto chvíli pracovat z domova. 
V celé řadě případů si myslím, že to možné je. A teď je to i zcela na místě, protože ty kontakty v rámci 
pracovních kolektivů jsou velmi rizikové a může dojít k šíření nákazy. Takže moc prosím, využijte tu možnost 
home office. Myslím si, že už s tímto je po těch zhruba dvou letech téměř zkušenost v rámci firem a velmi, 
velmi toto doporučujeme. To jsou určitá doporučení všem, celé veřejnosti. Věřte, že ta opatření, která 
zavádíme, že to neděláme s lehkým srdcem. Že ta situace nás nikoho netěší. Netěší nás, že musíme takto 
razantní opatření zavádět v České republice. Ale věřte, zároveň, že to děláme z toho důvodu, že je to zcela 
nezbytné a že tady hrozí reálně riziko přetížení nemocnic, které by pak už nemusely mít kapacitu na to, aby 
se postaraly o další pacienty. Aby operovaly pacienty s onkologickými onemocněními, po nehodách a 
podobně. To se reálně může stát, pokud by se kapacita zejména jednotek intenzivní péče zahltila. Takže 
vnímejte to, prosím, všichni tak, že to děláme v zájmu záchrany mnoha životů. V zájmu ochrany zdraví našich 
obyvatel, děkuju. 
 
Daniel Köppl, tiskový mluvčí 
Ještě poprosím paní hlavní hygieničku, aby nás seznámila se základními body toho ochranného opatření, se 
kterými jdeme zítra na vládu. 
 
Pavla Svrčinová, hlavní hygienička ČR  
Takže my jsme přistoupili ke změně v mimořádném opatření, které řeší zejména služby a maloobchod od 22. 
listopadu 2021. S tím, že k prokázání bezinfekčnosti nadále nebude možné použít testů, ani antigenních ani 
PCR. Samozřejmě máme tam nastavené výjimky, které budou akceptovat PCR test ne starší 72 hodin. 
Zejména pro osoby ve věku 12 až 18 let, děti do 12 let a dále zůstávají ve stejném režimu, takže nemusí 
prokazovat tedy nic. Potom jsou to osoby kontraindikované k očkování. Tady bude muset ošetřující lékař 
zaznamenat tu kontraindikaci v Systému infekčních nemocí, kde to odběrové místo uvidí, že opravdu má 
nárok na odběr a může se prokázat tím PCR testem. Potom jsou to osoby rozočkované, které budou mít po 
první dávce, anebo ještě do 14 dnů po druhé dávce, které se také budou muset ale nechat ještě testovat RT-
PCR testem a ten ukazovat současně s tím, že mají doklad o aplikaci první nebo druhé dávky méně než 14 dní 
před tím. Potom jsou to osoby, které nastupují k lázeňské léčebné péči, kde také budou prokazovat buď 
očkování, nemoc, nebo budou mít ten RT-PCR test ne starší 72 hodin. A samozřejmě je tady i výjimka pro 
volby orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby. Další změna se týká mimořádného opatření 
k testování obyvatel na přítomnost SARS covid II. A tady s účinností od 22. listopadu se bude hradit těm 
osobám, které jsem jmenovala výše, vyšetření RT-PCR. A to tak, že se do 18 let osobám indikovaným 
k očkování a osobám rozočkovaným bude hradit pět RT PCR testů v kalendářním měsíci. A u osob očkovaných 
to bude dvakrát v kalendářním měsíci. Tyto osoby většinou potřebují ten test za účelem cestování, kde 
některé státy požadují i po plně očkovaných osobách prokázání RT-PCR testů ne starších 72 hodin. Nebo 
v případě, že samy budou k nějakým jiným účelům ten test potřebovat. Měníme také pravidla pro návštěvy 
zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb také s účinností od 22. listopadu. A samozřejmě u těch 
návštěv tam necháváme i antigenní testy, kde jsme ponechali z toho důvodu, že samozřejmě může dojít 
k náhlé změně zdravotního stavu a oni musí navštívit, nebo by měli navštívit svého třeba umírajícího 
příbuzného. A samozřejmě další oblastí, kde tedy nechceme toto až tak regulovat, je přítomnost otce u 
porodu, kde samozřejmě naplánovat termín porodu nelze. A tatínek samozřejmě nemusí chodit na testy 
každý den nebo obden, aby mohl být se svou matkou a se svým novorozeným dítětem u porodu. A to jsou 
zhruba ty základní změny, se kterými jedeme na vládu. 
 
Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví  
Já bych chtěl ještě na závěr toho úvodního slova před vašimi dotazy poděkovat všem lékařům. Poděkovat 
všem zaměstnancům v nemocnicích. Všem řidičům sanitek, protože Zdravotnická záchranná služba opět je 
výrazně vytížena převozem pacientů s nemocí COVID-19. A vůbec všem, kteří se podílejí na řešení této 
epidemie. Chtěl bych jim říct, že na ně myslíme, že jim děkujeme za jejich práci, která v těch zhruba dvou 
letech je, a vím to tady i od kolegů, značně frustrující. Že lidé jsou unavení a také samozřejmě jsou frustrováni 
z toho, pokud tam vidí pacienty, kteří leží v těch nemocnicích zbytečně. Píšou mi lékaři, píšou mi sanitáři, 
píšou mi zdravotní sestry z těch covidových jednotek. Takže mám přímo od těch běžných lidí, kteří zachraňují 
každodenně životy, zpětnou vazbu. Chtěl bych jim moc všem tímto poděkovat. 



  

  

  

   

   

   

 

4 

 

 
Moderátor: Děkuji moc, poprosím Českou televizi. 
 
Dobrý den. Já bych se chtěla zeptat. Budou tam platit nějaké výjimky pro ty služby, kam člověk bude muset 
prokazovat tu bezinfekčnost? Protože například v Bavorsku u služeb péče o tělo, tam postačuje PCR test, 
zatímco do těch ostatních nikoliv. Tak jestli tohle bude platit a pak se ještě doptám. 
 
Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví  
Ne, nebude to platit. Všude bude nutné mít očkování nebo prodělání nemoci. Jediné výjimky jsou, o kterých 
hovořila paní hlavní hygienička. To znamená návštěva zdravotnických zařízení. Návštěva sociálních zařízení a 
ještě jedna výjimka a to jsou koleje vysokoškolské, kde také bude vyžadován test. Nebudou tam už samotesty. 
Samotesty rušíme všude, nikde nebude možné využít samotest. Ale bude možné se prokázat na pravidelné 
bázi, jak je to zavedeno v rámci vysokoškolských kolejí, buď PCR testem, nebo antigenním testem, anebo 
očkováním. To jsou v zásadě jediné tři oblasti, kde bude možné využít test, pokud člověk nemá ani jednu 
dávku očkování. 
 
Máte informace o tom, kolika lidí by se to opatření mohlo zhruba dotknout? To znamená, kolik lidí tady v tuto 
chvíli neprodělalo nemoc, ani nemá očkování. A pak by mě ještě zajímalo. Někteří odborníci to považují za 
opatření, které už v tuto chvíli nezbrzdí tu epidemii. Že ta epidemie se příliš rychle šíří a to doočkování 
nepomůže. Co si od toho slibujete? 
 
Pavla Svrčinová, hlavní hygienička ČR  
Já si myslím, že tato opatření jsou poměrně dosti razantní. V tuto chvíli máme dokončeno očkování nebo 
alespoň podanou první dávku zhruba u 60 %, něco malounko přes. Z celkového počtu obyvatel je to řádově 
něco přes 4 000 000 obyvatel. Od toho můžeme odečíst zhruba 1 200 000 dětí do 12 let, kde ještě očkovací 
dávka není. Takže se to týká zhruba 2 500 000 až 2,8 milionů obyvatel České republiky toto opatření. 
 
Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví  
Jinak já musím říci, že my v zásadě postupujeme stejně jako okolní země. Takže já nemohu souhlasit s tím, že 
by Česká republika nebo my jako Ministerstvo zdravotnictví v České republice jsme něco zanedbali. 
Postupujeme stejně, jako postupují země v okolí, jako je Rakousko, Německo, většina tedy zemí spolkových 
v Německu a tak dále a ve stejném čase prakticky. Takže říkat, že my tady děláme něco, co je nějak zpožděné, 
není podle mě férové. Postupujeme stejně jako země, které z mého pohledu mají větší zkušenosti. Mají často 
mnohem lepší i institucionální zázemí typu Robert Koch institut a podobně v Německu. Takže já si myslím, že 
tady jsme v souladu s ostatními zeměmi v rámci Evropy. 
 
Moderátor: Já děkuji, televize Nova. 
 
Linda Nguyenová, televize Nova 
Dobrý den, já bych se tady doptala jenom, jestli se zvýší kontroly hygieniků a jestli to bude případně i stejně 
sankcionováno jako při systému OTN, nebo jestli se tam bude něco měnit. A pak mě ještě zajímá, jestliže teď 
už se rozhodujete sami bez názoru AntiCovid týmu, jestli stále platí, že se s nimi budete scházet na 
pravidelných schůzkách. 
 
Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví  
Ano, my máme zítra naplánováno jednání, videohovor. A já jsem se vyjadřoval k tomu, že z mého pohledu 
my nemůžeme čekat na to, jestli se oni vyjádří tak či onak. Protože ta dnešní vyjádření mě, kulantně řečeno, 
nadzvedla. Když je nám vyčítáno, že nejsme dosti razantní, dosti rychlý. Přitom jste viděli sami to stanovisko 
kolegů, které publikovali ze soboty, kdy vlastně řekli, že nemáme dělat prakticky nic. Takže myslím si, že takto 
to úplně nebude fungovat. Musíme tedy buď mít samozřejmě naprosto korektní otevřený vztah a jasně si to 
říkat narovinu, jak to je. A ne, že kolegové s něčím přijdou, takové stanovisko ani ryba ani rak a pak nás tady 
budou napadat a politikařit v médiích, že: „Vláda je slabá. Vláda nic nedělá, vládě je to jedno.“ Není to pravda. 
My tady pracujeme na maximum, jako kdybychom tady měli být další roky. Není to tak, že teď už nás nezajímá 
covid, to pravda není. A já bych si vyprošoval tato vyjádření kolegů. Myslím si, že máme mít korektní vztahy,  
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máme si ty věci říci. My jsme připraveni zítra se s kolegy setkat, dnes jim ta opatření pošleme, aby je měli 
k dispozici. Ale nejsem ochoten akceptovat takovýto styl komunikace, kde z mého pohledu je naprosto 
neférový. 
 
Moderátor: Ještě jenom paní hygienička k těm pokutám. 
 
Pavla Svrčinová, hlavní hygienička ČR  
Já odpovím otázky k hygienické službě. Samozřejmě kontroly probíhají nadále. Krajské hygienické stanice 
řádově udělají 1 000 až 1 200 kontrol. Bohužel vzhledem k nárůstu těch případů jsme museli posílit trasovací 
týmy hygieniků. Takže dnes trasuje kolem 1 000 hygieniků denně, včetně svátků. Dnes musím přiznat, že jich 
není možná celých 1 000, ale určitě týmy jsou nasazené a kontroly probíhají. Já sama také nejsem příliš 
spokojena s výší těch pokut a s razancí dopadů na ty, kteří páchají přestupky. Takže opakovaně budu zítra 
vyzývat, kdy máme poradu ředitelů krajských hygienických stanic, k tomu, aby ta kontrolní činnost v případě 
zjištění nedostatků opravdu končila výrazně vyššími pokutami. Ale ty výše jsou stejné stanovené zákonem, ať 
je taková nebo jiná horší epidemiologická situace, ty pokuty jsou nastaveny zákonem jednotně, ty nejvyšší 
výše. 
 
Jakub Pacner, Česká televize 
Pane ministře, chci se zeptat, ta jednání zítra s AntiCovid týmem. Na druhou stranu pan premiér i vy říkáte, 
že už na AntiCovid tým nebude brán ohled. Mě zajímá, jak to bude probíhat. Jestli budete čekat na jejich 
stanovisko, nebo je zkrátka jen přizvete k tomu jednání, ale nebudete se řekněme vůbec řídit těmi jejich 
doporučeními. Pouze z toho důvodu, abyste je seznámili s tím, jaká opatření zaujímáte. Nebo jestli se ten 
formát změní oproti tomu, jak to bylo třeba minulý týden. 
 
Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví  
Já si myslím, že, znovu opakuji. Neosvědčilo se čekat na jejich stanovisko, protože to je pak trochu v zásadě 
pro dobrotu na žebrotu, když to tak vidím v současné chvíli. Takže já si myslím, že to bude otevřené korektní 
jednání. Řekneme jim jasně, jaká ta situace je, pošleme jim ta opatření, aby se s nimi mohli seznámit. Ale 
odpovědnost máme v tuto chvíli my, takže my ta opatření přijmeme jako současná vláda. 
 
Pane ministře, já jsem se chtěl zeptat, budou ta nová pravidla platit i pro obsluhu restaurací? Protože 
zaznamenali jsme hodně článků o tom, že: „Já jsem naočkovaný, přijdu do restaurace, ale obsluha není 
naočkovaná.“ Tak bude se to nějak týkat i té obsluhy? A potom bych se chtěl zeptat, jestli se tato nová pravidla 
budou týkat i pohřbů a svateb a nějakých oslav, které si lidé organizují sami? 
 
Pavla Svrčinová, hlavní hygienička ČR 
Samozřejmě pokud se bude konat takzvaná hromadná akce, tak nám je jedno, kdo je organizátorem té akce. 
Jestli je to agentura, která se tím zabývá, nebo je to osoba sama, která si to zorganizuje, pravidla jsou stejná. 
A co se týká zaměstnanců, tak všude doporučujeme zaměstnavatelům, aby vyžadovali splnění systému u 
svých zaměstnanců. A je to naše doporučení pro majitele a firmy, které mají zaměstnance. Takže i 
zaměstnanci v pohostinství, ve službách, všude. 
 
Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví  
Plus je tedy povinnost, a to bych znova chtěl zdůraznit, protože také ne vždy v té praxi to vidíme, že je to 
dodržováno, aby číšníci, obsluhující personál za všech okolností nosili respirátor. To si myslím, že je velmi 
účinné, protože pokud ten číšník je nakažen a nemá respirátor, tak může reálně nákazu šířit v restauraci celý 
den. Včetně toho, že roznáší pokrmy a podobně. Takže v tuto chvíli ještě více chceme zdůraznit tu potřebu 
nošení ochrany dýchacích cest a ta povinnost nadále platí. 
 
Ještě bych se doptal. Paní Svrčinová, vy jste říkala, že ten, kdo bude rozočkovaný, tak mu bude proplácen 
dvakrát měsíčně PCR test. Znamená to tedy to, že když já bych chtěl jít do restaurace a budu rozočkovaný, 
tak budu moci jít jenom dvakrát do měsíce? 
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Pavla Svrčinová, hlavní hygienička ČR 
Ne. Já jsem možná to nepřesně řekla. Ale u rozočkovaných osob je to pětkrát do měsíce a u plně očkovaných 
osob dvakrát do měsíce. 
 
Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví  
Ale dvakrát do měsíce je pět hrazených testů PCR, které mají platnost 72 hodin. Takže v zásadě pět PCR testů, 
které jsou hrazeny, které může člověk využít v rámci toho měsíce. 
 
Pan Prymula u nás v našem vysílání říkal, že by se k očkování mělo motivovat. Každopádně už to opatření 
očkování nebude v tuto chvíli tak účinné, že by se lidé neměli stýkat. Neuvažujete nad tím, že byste ty 
hromadné akce už začali omezovat, třeba jejich kapacitu? 
 
Pavla Svrčinová, hlavní hygienička ČR 
Jestli mohu odpovědět já. Ono už dnes jsou poměrně omezené některé větší akce, protože neprodají tolik 
lístků. Třeba když si kupujete na Ticket portálu vstupenku na koncert, musíte prokázat, že splňujete 
podmínky. Víme to i ze sportovních akcí. Víte, že tady byly i mezinárodní fotbalové zápasy, kde se nenaplnila 
kapacita stadionu, nabízely se vstupenky zdarma pro děti. Takže ono už to teď omezeno je. A samozřejmě 
pokud by tady toto opatření nemělo ten kýžený efekt, tak hromadné akce jsou to velmi rizikové místo, kde 
budeme uvažovat nejenom o omezení celkové kapacity, ale můžeme se vrátit k tomu, co tady bylo dříve. 
Takže sektory, které budou oddělené, kde bude limitovaný počet osob, které budou mít svoje přístupové i 
odchodové cesty. Budou mít svoje sociální zázemí, bufety a podobně. Nebo budou tyto akce třeba bez 
občerstvení, to tady už bylo. 
 
Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví  
Ano, já bych chtěl říci jednu věc. Že toto hodně záleží na samotných organizátorech těch akcí. Pokud 
organizátoři takzvaně budou kašlat na to, jak ta opatření jsou nastavena. To znamená, že musí vyžadovat 
očkování nebo prodělání nemoci po všech, kteří přichází na tu akci. Že musí vyžadovat dodržování ochrany 
dýchacích cest. Pokud někomu to bude jedno, bude takovou akci organizovat a nebude opatření kontrolovat 
a dodržovat, je to odpovědnost těch organizátorů. Pak se může stát, že ty akce budou zcela zrušeny. Ale já si 
myslím, že teď to mají všichni v rukou a pokud ta opatření budou dodržována tak, jak jsou nastavena a budou 
platit od pondělí 22. listopadu, pak to můžeme zvládnout i za předpokladu pouze těchto režimových opatření. 
 
Chci se zeptat, tady padla spousta doporučení. Kam by lidé neměli chodit, jak by se měly firmy chovat a 
podobně. Proč jsou to jen doporučení, proč to nejsou nařízení? Je to kvůli tomu, že je k tomu zapotřebí 
nouzový stav? Nevím, ptám se. A ještě jedna otázka. Bavorsko testuje ve školách, pokud se nepletu. Na 
základních školách a podobně, bude to tak i u nás? Budou se testovat plošně, pravidelně děti ve školách? 
 
Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví  
Jsou to doporučení, protože si myslíme, že ta situace je také o individuální odpovědnosti každého. Já si 
nemyslím, že za každou cenu musíme dělat ta opatření ve formě zákazů, příkazů. Protože pokud ta nejsou 
dodržována, tak stejně jsou k ničemu. My můžeme udělat zákaz, příkaz, ale pokud ho lidé nedodržují, tak 
v zásadě budou ta opatření neefektivní. Takže proto věříme v individuální odpovědnost každého našeho 
spoluobčana. Věříme v to, že pokud dáme takto důrazná doporučení, tak nejenom občané, ale i organizátoři, 
provozovatelé si je vezmou k srdci. A uvidíme, doufejme, že to bude fungovat. Pokud by to nefungovalo, tak 
by samozřejmě ta opatření musela být tvrdší. 
 
Dotknou se nějak škol? Bude se třeba testovat ve školách? Jak říkám, v Bavorsku se testuje, tak... 
 
Pavla Svrčinová, hlavní hygienička ČR 
Ty školy odpovím já. Ve školách se testovat bude. Ale bude se tam testovat systémem, že pokud se ve škole 
vyskytne ohnisko a krajská hygienická stanice vyhodnotí, že je potřeba provést trasování většího počtu žáků, 
tak bude provedeno testování jedné třídy, jednoho pavilonu, celé školy. Ale bude to testování pomocí PCR 
testů. Máme v České republice připraveno 42 laboratorních odběrových týmů, 25 armádních odběrových  
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týmů a 50 odběrových sanitek, které budou vyjíždět, pokud krajská hygiena se s ředitelem školy dohodne na 
tom, že tam bude proveden plošný odběr. A jinak my jsme si vyhodnocovali tu situaci v Evropě, testuje 
pravidelně žáky Rakousko, některé spolkové země v Německu, testuje Řecko a částečně některé země 
doporučují jako Holandsko a ve zbytku Evropy se děti netestují, ale když se podíváte na čísla, jak vypadá 
nákaza, jako v Rakousku, tak zrovna v některých spolkových zemích v Německu a celkově v Německu, tak ten 
efekt tohoto opatření plošného testování ve školách tam není, ty čísla jsou podobná, v Rakousku pomalu vyšší 
sedmidenní incidence než v České republice, takže k tomuto kroku nepřistoupíme. Řešili jsme to na jednání 
včera s Ministerstvem školství, jak bude organizováno to testování v ohnisku nákazy ve školách a nejenom ve 
školách, stejný princip bude ve i firmách a v dalších zařízeních, sociální, zdravotnická zařízení. Jinak pro vaši 
informaci, v současné chvíli největší ohnisko nákazy není nemáme ve škole, ale máme ve výrobním závodě. 
 
Moderátor: Děkuji, poslední otázku prosím. 
 
Vojtěch Tomášek, Český rozhlas 
Dobrý den. Já bych vás chtěl zeptat, vy jste mluvil o tom, pane ministře, že už nechcete čekat na rozhodnutí 
dalších odborných skupin. Nicméně zajímá vaše odborná klinická skupina, která měla přinášet doporučení k 
těm opatřením, jestli měla vliv i na tato nová opatření a jestli je vůbec ještě akceschopná, protože poslední 
zápis z jeho jednání na vašem webu je ze 7. října. Tak jestli tato opatření vliv měla.  
 
Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví  
To, že zápis ze 7. října, já se přiznám, že nesleduju zveřejňování zápisů, ale to neznamená, že se skupina sešla 
7. října naposledy. Oni ty zápisy samozřejmě vypracovávají a jsou zveřejňovány s určitým časovým odstupem. 
To vše prověřím, ale jinak samozřejmě klinická skupina se schází pravidelně stále každý týden, takže tady to 
není tak, že by klinická skupina nefungovala. Já nejsem její součástí, vede ji paní náměstkyně Koziar Vašáková. 
Součástí je paní hlavní hygienička, takže může říci, jak ta debata se odvíjí, ale jinak klinická skupina 
samozřejmě funguje každý týden.  
 
Pavla Svrčinová, hlavní hygienička ČR 
Klinická skupina se schází každý týden. Tento týden jsme měli jednání v pondělí a řeší se opravdu všechno 
počínaje plošným testováním ve firmách, ve školách, podáváním monoklonálních protilátek, očkování, kdy 
očkovat třetí dávku, jak organizovat očkování, máme tam ve skupině jak představitele vakcinologické 
společnosti, imunologické společnosti. Jsou tam intenzivisté, infektologové, jsou tam představitelé 
laboratoří, zdravotních pojišťoven, takže opravdu se scházíme každý týden a podíváme se a já přinesu teda 
tu informaci, že tam chybí zápisy za poslední měsíc, takže se budeme snažit to ihned napravit. 
 
Moderátor: Tak já jenom poděkuju moc za vaši účast na tiskové konferenci a těším se příště na shledanou. 
 
Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví  
Děkujeme, na shledanou.  
 
Pavla Svrčinová, hlavní hygienička ČR 
Na shledanou. 
 


