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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 21. 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) Kdo rozhoduje a odpovídá za to, že alespoň u rizikových ohrožených osob není následně 

po vakcinaci proti covid-19 ověřován efekt jejich vakcinace který by vytipoval ty 

nejohroženější z ohrožených lidí, to je těch, u kterých vakcinace vůbec nezlepšila imunitu. 

S tím, aby alespoň u těchto nejohroženějších z ohrožených lidí byl průběžně monitorován 

zdravotní stav tak, aby v případě potřeby mohli být včas léčeni. 

2) Kdo zodpovídá za to, že lidé nejsou být informováni: o protilátkách proti nemoci covid-

19, o tom že protilátky bez ohledu na jejich výši potvrzují prodělání nemoci, o tom že si je 

lidé  můžou nechat změřit na vlastní náklad. A následně být méně stresování každodenními 

dramatizujícími informacemi o růstu počtu nakažených, nemocných a zemřelých  

"s covidem".   

K Vaší žádosti sděluji následující: 

 

Postupy a doporučení jsou dány shodou odborníků na národní i mezinárodní úrovni.  

Za účelem navrhování opatření a zajištění řízení a koordinace opatření přijatých orgány 

ochrany veřejného zdraví v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 vyvolaného 

novým koronavirem SARS-CoV-2 a opatření k zajištění poskytování zdravotních služeb  

s důrazem na využití kapacit a nástrojů projektu Chytrá karanténa byl v rámci Ministerstva 

zdravotnictví zřízen Centrální řídící tým COVID-19. Bližší informace jako např. zápisy 

z jednání, jsou k dispozici zde: Portál poradních orgánů, pracovních skupin a odborných 

komisí Ministerstva zdravotnictví (mzcr.cz)  

 

S pozdravem 
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Mgr. Daniela Kobilková 

ředitelka odboru Kancelář ministra 

 

v z. Ing. Daniela Matějková 

vedoucí oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní agendy 
elektronicky podepsáno 

 


