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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  
 
Dne 20. 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. MZDR XXX/MIN/KAN.  
 
Předmětným podáním jste požádal o následující informace 
1) Jaká je hodnota incidence pro konkrétní nemoc COVID-19, kdy se vyhlašuje epidemie 
(počet onemocnění na 100 000 obyvatel)? 
2) Pokud toto incidenční číslo zatím definované není, zajímá mě, zda je nebo není  
v současné době vyhlášena epidemie COVID-19 v ČR a tedy podle jakých konkrétních 
kritérií?  
3) Určuje se incidenční číslo dle počtu nemocných nebo podle jen počtu vytestovaných, 
bez jakýchkoli příznaků?  
4) Jsem povinen sdělit zaměstnavateli svůj zdravotní stav (myšleno očkování, resp. 
neočkování)? Prošel jsem lékařskou vstupní prohlídkou a byl jsem shledán schopným 
vykonávat dané povolání. Není informace o mém zdravotním stavu (včetně očkování) 
důvěrnou informací? 
5) Na základě čeho bych měl sdělovat informaci o očkování/neočkování vrátnému, který 
to po mě požaduje v podniku do kterého jsem byl vyslán provádět činnosti spojené  
s výkonem mé práce?  
 
K Vaší žádosti sděluji následující: 
 
Ad dotazy 1, 2, 3 
Epidemie se nevyhlašuje, epidemie vzniká. Pojem epidemie či epidemická situace se  
v humánní medicíně nevztahuje k určitému konkrétnímu infekčnímu onemocnění, vztahuje 
se k výskytu infekčních nemocí bez rozdílu.  
 
Vznik, existence a trvání epidemie infekčního onemocnění jsou charakterizovány takovou 
kumulací případů infekční nemoci, která je nad rámec očekávaného výskytu v dané lokalitě 
a v daném čase. V případě infekcí, které mají vzdušný mechanizmus přenosu, mezi které 
patří i covid-19, je momentem, který potvrzuje přetrvávání epidemického výskytu, detekce 
případů, u kterých se nedá dohledat zdroj jejich nákazy. Pokud je taková situace 
detekována v místně a časově vymezených souvislostech, není pochyb o tom, že se jedná 
o probíhající epidemii, navíc s komunitním šíření původce, a to bez ohledu na počty 
aktuálně testováním zjištěných případů. Epidemie v podstatě začala prvními případy, což 
vychází z oné definice, tudíž v podstatě začátkem března r. 2020 a stále trvá. 
 
Doplňujeme, že 11. března 2020 prohlásila šíření koronaviru za pandemii (hromadný 
výskyt infekčního onemocnění velkého rozsahu zasahující více kontinentů) Světová 
zdravotnická organizace (WHO). Pandemie je epidemie velkého rozsahu zasahující celé 
kontinenty. Jedná se tedy o výskyt onemocnění s vysokou incidencí na velkém území 
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(kontinent) za určité časové období. Podle definice WHO je pak pandemie infekčního 
onemocnění charakterizována šířením pandemického viru v komunitách v alespoň 2 
zemích jednoho WHO regionu a alespoň v jedné zemi z dalšího WHO regionu. 
 
Ad 4 
V souladu s mimořádným opatřením o testování na pracovišti jsou zaměstnanci povinni 
se buď prokázat buď očkováním či proděláním nemoci, či se podrobí testování. Bližší 
informace např. zde: Testování zaměstnanců · Covid Portál (gov.cz). 
 
Ad 5 
Na základě platných mimořádných/krizových opatření. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
 
 
v z.  
Ing. Daniela Matějková 
vedoucí oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní agendy 
podepsáno elektronicky 
 

https://covid.gov.cz/opatreni/testovani-na-koronavirus/testovani-zamestnancu

