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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 
17. ledna 2022, evidovanou pod č.j. MZDR, prostřednictvím které jste vznesl následující dotazy:
Mám podezření, že mne Ministerstvo zdravotnictví svým rozhodnutím diskriminuje. Jsem neočkovaný, zdravý, nemarodím a jsem po prodělané nemoci covid zcela bez příznaků. Platím si zdravotní pojištění a přesto nemám nárok na PCR test zdarma na rozdíl od lidí, kteří jsou často nemocní, ale jsou očkování. Abych mohl vyhodnotit, zda se jedná o diskriminaci na základě zdravotního stavu, žádám o jasné stanovisko v této záležitosti, proč tedy nemám nárok na PCR test zdarma na rozdíl od očkovaného občana, který jich může mít celkem 5 měsíčně zdarma. Žádné zdůvodnění jsem nenašel. Očkování nedává smysl, protože první dávka chrání před mutací, která zde již není, druhá chrání před mutací, která je již v menšině a před mutací Omikronchrání z části jen třetí dávka. Zajímá mne, proč si nemohu dát jen třetí dávku a musím mít i ty dvě, které jsou k ničemu, protože je jasné, že proti Omikronu nechrání.
Platím zdravotní pojištění jako očkovaný. Proč tedy nemám nárok na PCR test zdarma? Na základě jakého podkladu se rozhodlo v této věci?


uvádíme následující:

Základní očkování je dvoudávkové u dvoudávkové vakciny (u nás Spikevax, Comirnaty), jednodávkové u jednodávkové vakciny. 
Již základní očkování proti covid výrazně snižuje pravděpodobnost těžkého průběhu a úmrtí na covid. Nicméně i virus se mění a vyvíjí a individuální obrana slábne, proto je dobrá posilovací (boostovací) dávka. Tedy 3. dávka v pořadí u dvoudávkových vakcín a 2. dávka u jednodávkových vakcín. Tím se opět posílí ochrana přinejmenším proti těžkému průběhu onemocnění při zcela zanedbatelných nežádoucích účincích. 
Nelze přesně předpovědět, kdo bude mít těžký průběh covid a kdo nikoli. Obecně nejohroženější jsou staří lidé, obézní a lidé s cukrovkou a vysokým tlakem. Těžký průběh může však prodělat i na první pohled nerizikový jedinec. Léky na covid, které by dokázaly se 100 % efektivitou nemocného vyléčit v tuto chvíli nejsou. Těžký průběh onemocnění covid je především špatná reakce imunitního systému. Vakcinace Vám dá jistotu, že se těžkému průběhu vyhnete, pokud nejste opravdu hodně nemocen a netrpíte závažnou poruchu imunity. Jasná pak jsou i data z jednotlivých zemí, kdy vysoká proočkovanost se rovná málo těžce nemocných a málo mrtvých.
Informace o základním očkování a případném přeočkování jsou, jak je citováno z vyhlášky, k dispozici v souhrnu údajů o přípravku k očkovací látce. Ty jsou volně k dispozici např. na stránkách SÚKLu: 
COMIRNATY, 30MCG/DÁV INJ CNC DIS 195X0,45ML, Státní ústav pro kontrolu léčiv (sukl.cz)
SPIKEVAX, 0,2MG/ML INJ DIS 10X5ML, Státní ústav pro kontrolu léčiv (sukl.cz)
Lze přepokládat, že bude možná i periodická vakcinace proti covidu v závislosti na změně struktury viru a výzkumu variant. Přeočkování bude pravděpodobně vhodné před každou sezónou.

S ohledem na shora uvedené Ministerstvo zdravotnictví doporučuje se očkováním chránit před těžkým průběhem nemoci, případně smrtí. V tuto chvíli není možné předjímat rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví o opětovném zavedení bezplatného testování pro občany bez vakcíny.

K Vašemu dotazu týkající se vysvětlení postupu ve věci PCR, sděluji, že Česká republika má k dispozici dostatek očkovacích látek proti onemocnění covid-19 pro všechny osoby, které mohou s ohledem na svůj věk a zdravotní stav očkování absolvovat s tím, že toto očkování je plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Jedním z cílů ukončení hrazení screeningového testování pro celou populaci je tak i motivace dosud neočkovaných osob k vakcinaci. Proto bylo také přistoupeno k možnosti očkování bez 
předchozí registrace, což rozšiřuje další možnosti a rozsah přístupu k očkování pro co největší skupinu obyvatel. Snahou Ministerstva zdravotnictví je z pohledu možného dalšího vývoje epidemie onemocnění covid-19 dosáhnout co nejvyšší proočkovanost populace, která ve svém důsledku v blízké budoucnosti povede ke zlepšení epidemické situace.  Z těchto důvodů se zúžil okruh osob, které mají na bezplatné preventivní testování hrazené z veřejného zdravotního pojištění i nadále nárok. Z podobných, výše uvedených důvodů, toto opatření již přijalo několik evropských zemí 

Nad rámec výše uvedeného uvádím, že sdělovat konkrétní důvody, proč ministerstvo postupovalo a jednalo v určité konkrétní věci tak, jak postupovalo, tedy vysvětlovat důvody a motivaci ministerstva k volbě konkrétního postupu v určité záležitosti a de facto vést se žadatelem polemiku na téma důvodů či správnosti takového rozhodnutí, není 
v režimu zákona č. 106/1999 Sb. v žádném případě jeho povinností.


S pozdravem

Mgr. Daniela Kobilková
ředitelka odboru Kancelář ministra
podepsáno elektronicky


