
 

 

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2 
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz 

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 
Dne 13. listopadu 2021 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) Vaši žádost o poskytnutí 
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, evidovanou pod č.j. xxx. 
 
Předmětným podáním jste požádala o následující informace: 
1. Evidujete nakažené a pacienty v péči lékařů, hospitalizované a na JIP i mezi 
očkovanými?  
2. Do jaké doby po 1.očkování, případně po 2. dávce očkování, je “klient” považován za 
NEočkovaného?  
3. Jaké je rozdělení (aktuální počet) nakažených, hospitalizovaných a hospitalizovaných 
na JIP dle věku, neočkovaných vůbec, s aplikovanou 1.dávkou, s aplikovanou 2.dávkou, 
případně i 3.  
4. Kolik lidí zemřelo po aplikaci “vakcíny” na problémy spojené s cévní soustavou.  
5. Může plně očkovaný člověk (2 dávky) přenášet koronavirus (to samozřejmě může, 
třeba rhinovirus), konkrétně SARS- COV-2 a jeho mutace?  
6. Uznává “ministerstvo” očkovací průkaz (TEČKU) jako důkaz o bezinfekčnosti?  
V klasickém výkladu slova = není infekční. V případě, že ano, prosím o odůvodnění.  
7. Je z pohledu “ministerstva” kvalitativně srovnatelný antigenní test provedený v laboratoři 
a antigenní samotest (pokud je schválený)? Pokud ne, prosím o odůvodnění.  
8. Jak ministerstvo zasahuje, aby se virus SARS-COV-2 a jeho mutace nešířily populací?  
9. Pokud se přijde na očkovaného s pozitivním PCR testem, trasuje se?  
10. Pokud se trasuje i očkovaný pozitivní, brání se v šíření infekce tím, že všechny jeho 
kontakty (tedy bez jakékoliv výjimky) jsou po nezbytně dlouhou dobu v karanténě  
s následným PCR testem? Pokud tomu tak není, prosím o odůvodnění.  
 
K Vaší žádosti Vám sděluji následující: 
 
 
Ad 1) 
Ano, MZ tato data denně zveřejňuje např. zde (v příloze č. 4): Vybrané indikátory stavu a 
šíření epidemie a denní souhrn testů na covid-19 k 19. 1. 2022 – Ministerstvo zdravotnictví 
(mzcr.cz). Další statistická data jsou k dispozici zde: Aktuální informace o COVID-19 – 
Oficiální informační portál Ministerstva zdravotnictví České republiky (mzcr.cz)  
 
 
Ad 2 
Z klinického hlediska za „dokončené“ očkování považujeme dobu od poslední dávky + 14 
dní (chráněný jedinec). 
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Ad 3 
Ad 1. V případě, že na výše uvedených odkazech nenaleznete požadovaná data, 
doporučujeme Vám obrátit se na subjekt od MZ odlišný, a to Ústav zdravotnických 
informací a statistiky postupem podle zákona 372/2011 Sb. – požadavek o export/analýzu 
dat https://www.uzis.cz/index.php?pg=covid-19#datove-sady. 
 
Ad 4 
Počet úmrtí, která byla nahlášena jako důsledek podezření na nežádoucí účinek vakcín 
proti COVID-19 jsou evidována SÚKL a průběžně odesílána do databáze EudraVigilance. 
Bližší informace naleznete na: https://www.sukl.cz/tydenni-zpravy-o-prijatych-hlasenich-
podezreni-na-nezadouci  
 
Ad 5 
Ano, avšak očkování významně snižuje virovou nálož a výskyt 
symptomatických/asymptomatických infekcí u očkovaných osob, tedy riziko přenosu je 
menší.  
 
Ad 6 
Očkovací průkaz informuje o tom, zda a kolika dávkami byla daná osoba očkována. 
Nejedná se o bezinfekčnost, ale ochranu sebe proti těžkému průběhu a smrti a snížení 
pravděpodobnosti přenosu na druhé 
 
Prokazování „bezinfekčnosti“ vychází z Nařízení EU o digitálním certifikátu EU COVID, 
vstoupilo v platnost 1. července 2021. Podmínky pro vystavení certifikátu jsou uvedeny 
zde: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-
vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_cs.   
 
Ad 7 
Ano. 
 
Ad 8 
MZ vydává mimořádná opatření https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-
opatreni/), motivuje občany k očkování atd.  
 
Ad 9  a ad 10 
V těchto dotazech si Vás dovolujeme odkázat na aktuálně platný Metodický pokyn: 
Metodicky_pokyn_KHS_karanteny_izolace_17012022.pdf (mzcr.cz). 
Závěrem, přijměte, prosím, omluvu za prodlení v odpovědi. 
 
S ohledem na stálou aktualizaci informací si Vás rovněž dovoluji touto cestou upozornit na 
informace, které MZ zveřejňuje na webových stránkách zde: https://koronavirus.mzcr.cz/ 
či zde: https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/ a dále pak na vládní portál: 
Covid Portál | Vládní opatření lidskou řečí (gov.cz).  
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S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 


