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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 
2. března 2022, evidovanou pod č.j, prostřednictvím které jste vznesl následující dotazy:
1. Zda je MZdr známo, že očkovaní proti nemoci SARS-CoV-2 (COVID-19) mohou tuto nemoc dále přenášet. Jako odpověď postačuje Ano anebo Ne. 
2. V případě kladné odpovědi na otázku č. 1 prosím o uvedení od kdy je MZdr tato skutečnost známa. Přesnost postačuje měsíc a rok. 
3. Zda je MZdr známo, že očkovaní proti nemoci SARS-CoV-2 (COVID-19) mohou onemocnět i přes to, že jsou proti nemoci očkováni. Jako odpověď postačuje Ano anebo Ne. 
4. V případě kladné odpovědi na otázku č. 3 prosím o uvedení od kdy je MZdr tato skutečnost známa. Přesnost stačí měsíc a rok. 
5. Jaká je smrtnost nemoci SARS-CoV-2 (COVID) u dětí ve věku 5-11 let za roky 2020 a 2021? Jako odpověď postačí procentuální hodnota.

uvádíme následující:

Ano, samozřejmě je to Ministerstvu zdravotnictví známo, infekce po vakcinaci se objevily zejména s objevením se nové varianty covid, kdy jsou pozorovány infekce a reinfekce 
po vakcinaci i po prodělání covid. Nicméně cílem vakcíny proti covid není absolutní zabránění infekce, ale zabránění těžkému průběhu a smrti. To znamená, pokud budeme
e proočkováni, nebude nám covid vadit. Bude z něj skutečně běžná respirační nemoc. 
A právě tento efekt je již evidentní i na české populaci. Po posilovací dávce vakcíny prakticky není pozorován těžký průběh nemoci a smrt. 
Navíc ti, kteří jsou vakcinováni, vylučují virus signifikantně kratší dobu než ti neočkovavaní.

Co se týče dotazu č. 5, jedná se o statistická data. 
Dovolujeme si Vás tímto odkázat na webové stránky Ministerstva zdravotnictví, kde je většina požadovaných informací v denních tiskových zprávách. V případě, že budete požadovat jiné informace, než jsou již zveřejněny, obraťte se, prosím na ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR) postupem podle zákona č. 372/2011 Sb. – požadavek o export/analýzu dat.
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S pozdravem


Mgr. Daniela Kobilková
ředitelka odboru Kancelář ministra
podepsáno elektronicky


