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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 Vaší žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví dne  

13. listopadu 2021, evidovanou pod č.j. xxx, která byla přípisem ze dne 23. listopadu č.j. 

xxx doplněna a zákonné náležitosti, a prostřednictvím které jste vznesl následující 

dotazy: 

Na základě jakých odborných podkladů a doporučení byla stanovena minimální délka 

izolace a datum od kterého se vypočítává, uvedená v metodickém pokynu Č.j. MZDR 

37994/2021-1/OVZ čl. II bod a) a b) A dále žádám o informaci, zda je tento metodický 

pokyn pro orgány ochrany veřejného zdraví závazný? 

 

uvádíme následující: 

 

Každý Metodický pokyn hlavní hygieničky je závazný pro všechny orgány ochrany 

veřejného zdraví, tedy krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hl. m. Prahy. 

Konkrétně pokyn č.j. MZDR 37994/2021-1/OVZ týkající se nařizování izolace 

a karantény v souvislosti s onemocněním covid-19 vychází ve stanovení její délky 

z doporučení Světové zdravotnické organizace. [1] Délku izolace 14 dní v případě 

potvrzeného onemocnění covid-19 je uplatňována i v jiných zemí Evropy a světa. 

K jejímu opětovnému prodloužení na 14 dní z původně platných 10 dní došlo v únoru 

2021 na základě objevení se nových variant viru SARS-CoV-2. Jako okamžik, od kterého 

je délka trvání izolace počítána, je z důvodu objektivizace tohoto okamžiku stanoveno 

datum prvního pozitivního vyšetření na onemocnění covid-19. Stejně tak je od tohoto 

data počítána i tzv. ochranná lhůta 180 dní od prodělání onemocnění. Toto datum je 

v případě bezpříznakových osob jediným možným výchozím bodem. V případě osob 

s klinickými příznaky je pak mnohdy obtížné u onemocnění covid-19, které se může 

projevovat velkým množství rozličných symptomů, popř. u osob s chronickým 

onemocněním (astmatik, alergická rýma apod.), určit začátek obtíží, proto i u těchto osob 

je délka izolace počítána od pozitivního výsledku vyšetření. 

 

mailto:mzcr@mzcr.cz
../../../Local/Local/Local/Local/Local/Local/Local/Local/Local/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Word/www.mzcr.cz


 

2 

https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/criteria-for-releasing-covid-19-

patients-from-isolation 

 

S pozdravem 

 
 
v z. Ing. Daniela Matějková 
vedoucí oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní agendy 
elektronicky podepsáno 
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