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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 24. listopadu 2021 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) Vaši žádost o upřesnění 
odpovědi na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovanou pod č.j. xxx.  
 
Předmětným podáním jste požádal o následující:  
1. Kde lze nalézt informaci, že je ‘virus‘ Covid-19-SARS-Cov-2 infekční nemocí? Prosím 
uveďte odkaz na konkrétní webovou stránku/ popř. internetový zdroj. 
2. Kdy oficiálně ohlásilo Ministerstvo zdravotnictví ČR, že máme v ČR epidemii na ‘virus‘ 
Covid-19-SARSCov-2? 
3. Kdy oficiálně ohlásilo Ministerstvo zdravotnictví ČR, že ve světě vznikla pandemie 
‘viru‘ Covid-19-SARS-Cov-2? 
 
K Vaší žádosti sděluji: 
 
Ad 1 
Původce onemocnění covid-19, virus SARS-CoV-2, je nový koronavirus. Koronaviry patří 
do velké rodiny obalených RNA virů. Byly objeveny v 60. letech minulého století. Řadí se 
mezi viry vyvolávající tzv. zoonotické infekce; většina z nich cirkuluje mezi zvířaty. Široké  
spektrum koronavirů se nachází u netopýrů. To, že je předmětný virus vysoce infekční, je 
široce prezentováno. Státní zdravotní ústav zveřejňuje dostupné informace zde:  
http://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov, konkrétně k infekčnosti např. zde: 
http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/Coronavirus/Zakladni_info/zakladni_informace
_covid_19_7_aktualizace_09_03_2021_2.pdf. Informace WHO pak např. zde: 
Coronavirus disease (COVID-19) (who.int). 
 
Ad 2 
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 mechanismus 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. Z výše uvedeného 
plyne, že epidemie tohoto onemocnění stále probíhá. 
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Ad 3 
11. března 2020 prohlásila šíření koronaviru za pandemii (hromadný výskyt infekčního 
onemocnění velkého rozsahu zasahující více kontinentů) Světová zdravotnická 
organizace. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mgr. Daniela Kobilková 

ředitelka odboru Kancelář ministra 

 

v z. Ing. Daniela Matějková 

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


