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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 Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví dne 11. července 2021, evidované pod č.j…, s prodlouženou lhůtou přípisem č.j., v níže uvedené věci Vám sdělujeme následující (odpovědi jsou uvedeny pod jednotlivými dotazy):

Kolik vydalo od počátku pandemie, onemocnění SARS-CoV-2 (dále jen ,,Covid-19), Ministerstvo zdravotnictví ČR mimořádných (ochranných) opatření k dnešnímu dni, tj. k 11.7.2021?
Kompletní seznam vydaných mimořádných opatření je možno nalézt na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/" https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/. 

O jaká mimořádná opatření se jednalo (požádám vás o jejich seznam) a kdy (datumy) byla tato nařízení vydána? 
Viz odpověď Ad 1).

Kolik z těchto opatření bylo shledáno soudy jako protizákonné/protiústavní a byly tak rozhodnutím soudu zrušena? O jaká šlo konkrétně opatření? Prosím opět seznam platný k dnešnímu dni. 

Soudem byla dle s. ř. s. plně nebo částečně zrušena (ke dni 3.8.2021) tato opatření:
	MZDR 15757/2021-1, MZDR 13361/2020-1, MZDR 16195/2020-1, 16193/2020-2 à Soudní řízení v této věci se nachází ve fázi po podání kasační stížnosti.

MZDR 15757/2002-37 – Soudní řízení v této věci se nachází ve fázi po podání kasační stížnosti.
MZDR 47828/2020-7
MZDR 20599/2020-63
MZDR 20599/2020-69
MZDR 20599/2020-83

Soudem byla dle pandemického zákona zrušena tato opatření:
	MZDR 47828/2020-26

MZDR 47828/2020-27
MZDR 47828/2020-16
MZDR 14601/2021-2 ve znění MZDR 14601/2021-3
MZDR 14601/2021-12
MZDR 14601/2021-4
MZDR 15757/2020-55

Jaký byl počet očkovaných (kolik lidí se nechalo očkovat) proti sezónní chřipce v letech 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 a v roce 2020/2021? 
Statistické údaje jsou v gesci Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Nezbývá tedy Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. v tomto bodě odložit dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., podle kterého povinný subjekt žádost odloží v případě, že se požadované informace nevztahují k jeho působnosti.

Kolik je k dnešnímu dni evidováno očkovaných osob proti Covid-19? Jaké vakcíny jsou v ČR schváleny a kolik bylo daných vakcín aplikováno (tj.kolik lidí dostalo např. Astra Zeneca, kolik Modernu atp.)? 
Poptávané informace k očkovaným osobám jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví, konkrétně zde https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/vakcinace-cr" https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/vakcinace-cr, detailněji pak zde: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/api/v2/covid-19" https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/api/v2/covid-19. 
K dnešnímu dni máme dokončené očkování u 50,6 % populace ČR, 61 % populace 18+ a  57,4 % očkovatelné populace (12+).
Informace o vakcínách pak zde: https://covid.gov.cz/situace/informace-o-vakcine/informace-o-dostupnych-vakcinach" https://covid.gov.cz/situace/informace-o-vakcine/informace-o-dostupnych-vakcinach a dále pak bližšími informacemi disponuje Státní ústav pro kontrolu léčiv – ad https://www.sukl.cz/covid-19" https://www.sukl.cz/covid-19.

Jaké nejčastější nežádoucí účinky vakcín jsou evidovány a která vakcína má nejvíce hlášených nežádoucích účinků? Zemřel v ČR někdo v důsledku aplikace vakcíny? Pokud ano, o jakou vakcínu se jednalo? Jaká je proočkovanost za jednotlivé měsíce? Zemřel v ČR někdo v důsledku aplikace vakcíny?
Nežádoucí účinky léčivých přípravku jsou hlášeny Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Nezbývá tedy Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. v tomto bodě odložit dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., podle kterého povinný subjekt žádost odloží v případě, že se požadované informace nevztahují k jeho působnosti.
Nahlášená podezření na nežádoucí účinky po vakcínách proti COVID-19 zveřejňuje SÚKL zde: https://www.sukl.cz/tydenni-zpravy-o-prijatych-hlasenich-podezreni-na-nezadouci. 
Informace o proočkovanosti jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví zde https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/vakcinace-cr" https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/vakcinace-cr.

Při kolika očkovaných dosáhne ČR tzv. kolektivní imunity? 
Očkování proti COVID-19 významně rozšiřuje možnosti, jak lze proti onemocnění bojovat. Potenciální dopad vakcín na ukončení pandemie bude viditelný až za nějakou dobu, a to v pouze v případě, že se velká většina lidí nechá se očkovat. Abychom mohli ochránit zejména ohrožené skupiny našich spoluobčanů, musíme dosáhnout kolektivní imunity Kolektivní imunita představuje prakticky „bariéru“ proti onemocnění, a to tak, že většina populace získá imunitu proti nemoci, buď prostřednictvím očkování, nebo předchozí infekce. Dosažení hladiny kolektivní imunity závisí od bazálního reprodukčního čísla daného onemocnění Protože se virus mezi těmito lidmi nemůže přenášet, poskytují ochranu i těm, kdo před virem takto chránění nejsou – čím více je očkovaných, tím víc stoupá pravděpodobnost, 
že virus narazí na osobu, která ho nemůže přenášet dál. Přesné číselné vyjádření není stanoveno.

Proč se lidé netestují na protilátky? Hrozí nějaká rizika pokud mám protilátky a přesto se nechám naočkovat? Proč stát testy na protilátky neproplácí ale antigenní testování a PCR testování proplácí? 
Specifické protilátky anti-SARS-CoV-2 třídy IgG jsou známkou prodělaného onemocnění Covid -19 u lidí, kteří nebyli proti Covid očkováni. Zjištění pozitivních protilátek proti SARS-CoV-2 automaticky neznamená, že má jejich hladina dostatečný protektivní efekt proti případné další nákaze. Do současné doby stále není definována tzv. protektivní hladina protilátek, tedy hladina protilátek, která spolehlivě ochrání osobu před nákazou. Nelze tedy bohužel interpretovat nálezy vyšetření protilátek v duchu požadavku. Problematika je intenzivně celosvětově diskutována a zatím bohužel nález IgG protilátek znamená jen, že osoba chorobu velmi pravděpodobně prodělala, ale nelze definovat, zda je dostatečně chráněna. Dynamika poklesu protilátek je velice individuální a nelze ji dopředu určit, musela by se v pravidelných intervalech opakovat, minimálně jednou za měsíc. Individuální výše protilátek je ovlivněna řadou faktorů, včetně velikosti infekční dávky, kterou se jedinec nakazil, a také individuální reakcí imunitního systému na infekci. Do doby, než bude konsenzus na protektivní hladině protilátek bohužel nelze tyto zohlednit 
v opatřeních.
Hrozí nějaká rizika, pokud mám protilátky, a přesto se nechám naočkovat?
Nejsou jednoznačné důkazy o zvýšeném riziku závažných komplikací po očkování u osob s vysokými hladinami protilátek. Při miliónech již aplikovaných dávek vakcín nepovažujeme v současné době vysokou hladinu protilátek za kontraindikaci očkování. Naopak vakcinace po prodělaném onemocnění covid dává daleko lepší imunitní odpověď proti dalšímu onemocnění.
Existuje státem garantovaný (schválený) seznam antigenních testů? Jak je to s akreditací/povolením pro výkon činnosti pro odběrová místa? Eviduje MZ ČR jejich seznam a jsou podrobeny nějakým kontrolám např. jakosti? 
Ministerstvo zdravotnictví vydalo seznam antigenních testů, pro které bylo uděleno povolení uvést antigenní test na trh pro použití laickou osobou. Odkaz na seznam najdete zde: https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/ .
V případě testů určených pro profesionální použití nevede Ministerstvo zdravotnictví vlastní seznam schválených testů, ale odkazuje se na společný seznam EU pro rychlé antigenní testy spravovaný Výborem Evropské komise pro zdravotní bezpečnost: https://ec.europa.eu/health/security/crisis-management/twg_covid-19_diagnostic_tests_cs .
K povolení pro výkon činnosti pro odběrová místa se Ministerstvo zdravotnictví odkazuje na jím zveřejněnou informaci zde: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Navod-na-zrizeni-odberoveho-mista.pdf. Seznam odběrových míst je dostupný pro antigenní testování zde: https://testovani.uzis.cz/Antigen a pro PCR testování zde: https://testovani.uzis.cz/. 

Dle Vašich statistik bylo loni touto dobou (červen/červenec) evidován obdobný počet pozitivně testovaných a hospitalizovaných pacientů s onemocněním Covid-19, s tím, že loni se touto dobou daleko méně testovalo, čím se dá říci, že mohlo být loni daleko více pozitivních osob, jak je tedy možné, že jsou letos v platnosti daleko přísnější opatření? Jaký k tomu existuje důvod? Jak vyhodnocujete hrozbu šíření Covid-19? Kdo a na základě čeho se určuje, že kvůli cca 200 pozitivně testovaným osobám (nemusí se jednat o infekční osoby), se omezuje život miliónů občanů ČR? Na základě jakých studií a dat jsou nynější opatření přijímána?
Veškerá data a datové sady v souvislosti se zaváděním vládních nařízení naleznete na uvedeném odkaze: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Od počátku pandemie odborníci tvrdí, že pozitivně testovaný člověk nemusí být infekční, je to pravda? Pokud ano, existují testy, které by odhalili, zda pozitivní člověk je infekční? Jaká je cena takovýchto testů a proč se neaplikují. Musel by pozitivně testovaný člověk, který by nebyl ovšem infekční přesto do karantény?
PCR test dokáže zachytit i „zbytky“ viru po prodělané (i nevědomě) nemoci, kdy již osoba není infekční – nešíří nákazu = opakovaná pozitivita 
(https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/12/Syst%C3%A9m-dobrovoln%C3%A9ho-testov%C3%A1n%C3%AD-antigenn%C3%ADmi-testy.pdf" https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/12/Syst%C3%A9m-dobrovoln%C3%A9ho-testov%C3%A1n%C3%AD-antigenn%C3%ADmi-testy.pdf). 
U pacientů s déletrvající pozitivitou PCR testu je tedy provedena kultivace viru 
a v případě negativního výsledku a absence klinických příznaků onemocnění bude pacient pro další postup považován za neinfekčního – vizte např. tiskovou zprávu ze dne 10.7.2021 zde:  https://koronavirus.mzcr.cz/ministerstvo-zdravotnictvi-aktualizovalo-algoritmus-k-ukonceni-karanteny/" https://koronavirus.mzcr.cz/ministerstvo-zdravotnictvi-aktualizovalo-algoritmus-k-ukonceni-karanteny/. 

Má MZ ČR statistiku, kolik osob, které byly pozitivně testované na Covid-19 bylo skutečně infekčních? 
Statistické informace jsou v gesci Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Nezbývá tedy Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. v tomto bodě odložit dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., podle kterého povinný subjekt žádost odloží v případě, že se požadované informace nevztahují k jeho působnosti.

Disponuje MZ ČR údaji, zda osoby, které leží v nemocnicích s pozitivním testem na Covid-19 jsou v nemocnicích pouze kvůli Covidu? Či jsou v nemocnicích primárně kvůli jinému onemocnění a Covid jim byl zjištěn náhodou? Existují o tomto nějaké statistické údaje?
Statistické informace jsou v gesci Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Nezbývá tedy Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. v tomto bodě odložit dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., podle kterého povinný subjekt žádost odloží v případě, že se požadované informace nevztahují k jeho působnosti.

U kolika osob je Covid-19 hlavním důvodem hospitalizace? 
Statistické informace jsou v gesci Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Nezbývá tedy Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. v tomto bodě odložit dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., podle kterého povinný subjekt žádost odloží v případě, že se požadované informace nevztahují k jeho působnosti.

Kolik osob s mutací Delta bylo hospitalizováno v nemocnicích k dnešnímu dni? 
K předmětnému datu bylo hospitalizováno 6 osob s variantou Delta.

Kdo zadával v období před pandemií Covid-19 (myšleny roky 2012-2019) požadavky na nákup ochranných prostředků, zdravotnického materiálu do skladů Státní správy hmotných rezerv? Z jakých údajů se vycházelo a jak je možné, že byl počet ochranných pomůcek, konkrétně respirátorů stanoven MZ ČR na pouhých 10 tisíc kusů a tento požadavek se od roku 2006 do počátku pandemie neměnil? Zadávalo MZ ČR v letech 2012-2019 povinnost nemocnicím, aby drželi zásoby ochranných pomůcek, a pokud ano, v jakém množství? 
Plánování tzv. státních hmotných rezerv se řídí zákonem č. 241/2000 Sb., 
o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a metodikou k plánování nezbytných dodávek, kterou vydala Správa státních hmotných rezerv (SSHR). Z uvedeného vyplývá, že plánování začíná na úrovni obcí přes kraje a věcně příslušná ministerstva až po SSHR. Vzhledem k tomu, že kraje v letech 2012 až 2018 nepožadovaly po Ministerstvu zdravotnictví MZ) zajistit tzv. nezajištěné dodávky v komoditách osobní ochranné prostředky (OOP), byly tyto plánovány jen v minimálním množství. Teprve v roce 2019 by požadavek na zajištění cca 6 000 ks respirátorů FFP3, kdy tuto nezajištěnou dodávku pokrývaly plánované pohotovostní zásoby, a proto nebylo jejich množství navýšeno. MZ při plánování musí vycházet z požadavků krajů, aby nedocházelo k nehospodárnému nakládání se státními prostředky. 
Od roku 2010 určilo MZ přímo řízeným organizacím, které poskytují akutní lůžkovou péči udržovat minimální zásoby OOP, což všechny tyto nemocnice činily. Minimální zásoby si určily samy nemocnice s ohledem na své plánované činnosti.

Z jakého důvodu, když jsem negativně testován na Covid-19 musím nosit respirátory/roušky? Z jakého důvodu musí očkovaná osoba nosit respirátor i roušku? Na základě jakých studií vycházíte při stanovování těchto nařízení? 
U očkované osoby dochází po aplikaci kompletního očkovacího schématu k stimulaci imunitního sytému a následné tvorbě ochranných protilátek, včetně vysoké buněčné imunitní odpovědi. Tato imunitní odpověď na očkování poskytuje dostatečně vysokou ochranu před vznikem onemocnění COVID-19, před závažným průběhem, hospitalizacemi nebo úmrtím, což bylo potvrzeno v řadě klinických studiích fáze I-III u všech registrovaných covid-19 vakcín. Výsledky těchto studií jsou veřejně dostupné v jednotlivých odborných časopisech, kde byly publikovány. Účinnost těchto vakcín před příznakovým onemocněním covid-19 se pohybuje od 81-95 %. Přítomnost koronaviru na sliznicích očkovaných osob zatím nelze zcela vyloučit – dosud nebyla prokázána tzv. „sterilní imunita“, která nebyla prokázaná ani u jiných očkování proti respiračním onemocněním, jako je např. chřipka nebo černý kašel. 

Nicméně již první výsledky studií potvrzují vysokou účinnost na redukci přenosu viru u očkovaných osob, proto pravděpodobnost, že by očkovaný jedinec onemocněl 
a došlo tak k masivnímu množení viru na jeho sliznicích, které by umožňovalo jeho přenos na další osoby, je zcela minimální. Proto se očkovaný jedinec považuje za nevnímavého k nákaze, nestává se základním článkem epidemického procesu 
a není zdrojem nákazy pro své okolí. Proto není nutné takovéto osoby testovat. Očkovaný jedinec nemůže z podstaty imunitní odpovědi být více nebezpečný než neočkovaný jedinec.

Očkovaný jedinec je, na základě výsledků provedených studií, považovaný 
za nevnímavého k nákaze a není nutné měnit podmínky jejich testování. Testování osob v souvislosti s očkováním není doporučováno také národními i světovými odbornými společnostmi. Považovat očkované jedince za možný zdroj nákazy je zcela v rozporu s principy a účinku očkování, a popíralo by opakovaně prokázaný preventivní efekt vakcinace právě na přenos nákazy.

Na základě jakých zjištění či studií dochází ke zvýhodňování očkovaných osob? Může očkovaný člověk onemocněn Covidem? Může šířit onemocnění Covid-19, tj. Může být infekční? Na jak dlouho očkování ochrání? 
Viz odpověď ad 17). Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se to stále neví přesná délka ochrany po očkování. Až další studie ukážou, do jaké míry je vakcína účinná v dlouhodobém měřítku a jestli bude po nějaké době potřeba přeočkování.

Kolik naočkovaných osob prodělalo po očkování Covid-19 a s jakým průběhem?
Centrální informační systém sleduje všechny nákazy COVID-19 po aplikaci očkování - s postupujícím časem se zvyšuje počet očkovaných a také narůstá doba sledování potřebná pro záchyt následných nákaz. Komplexní dostupná data ukazují, že vakcinace velmi účinně chrání před následnými nákazami a zejména před těžkým průběhem onemocnění. To platí zejména po aplikaci 2. dávky očkování: u 2 097 691 osob bylo dosud zachyceno 3 792 nákaz, což je pouze 0,18%. V odstupu 14 dní po aplikaci druhé dávky byla nákaza prokázána pouze u 0,10% očkovaných oběma dávkami. Těžký průběh onemocnění byl 14 dní po 2. dávce vakcín zachycen pouze 
u cca 0,01% očkovaných. 

Na základě čeho, jakých studií, se určoval epidemiologický práh Covidu-19? Např. sezónní chřipka je prohlášena v ČR za epidemii v okamžiku, kdy je infikováno 1600 osob na 100 000 obyvatel.
Na konci roku 2019 byla v Číně popsána série (klastr) zápalů plic (pneumonií) nejasného původu. První případy byly oficiálně hlášeny 31. 12. 2019 z nejlidnatějšího města ve střední Číně, z Wu-chanu (Wuhan), hlavního města čínské provincie Chu-pej (Hubei). Došlo k výskytu pneumonií, u nichž nebyl znám přesný původce onemocnění ani způsob přenosu. Onemocnění se vyskytlo u lidí, kteří pracovali nebo navštívili trh, kde jsou prodávány živé ryby, mořské plody, kuřata, netopýři, svišti, ptáci a jiné živočišné produkty, a kde dochází i k jejich zpracování a konzumaci. Počáteční ohnisko ve Wu-chanu se rychle rozšířilo a ovlivnilo další části Číny. Případy onemocnění byly brzy odhaleny v několika dalších zemích, nejprve v Asii a Austrálii, postupně se onemocnění rozšířilo i do Evropy, Afriky a Ameriky. Dne 30. ledna 2020 Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila globální stav zdravotní nouze, 11. března 2020 WHO prohlásila šíření koronaviru za pandemii (hromadný výskyt infekčního onemocnění velkého rozsahu zasahující více kontinentů). Dne 13. března byla Světovou zdrvotnickou organizací za hlavní epicentrum nákazy vyhlášena Evropa. První případ onemocnění v České republice byl evidován 1. března 2020. 
Více informací naleznete např. na stránkách Státního zdravotního ústavu Zakladni_informace_covid_6_aktualizace_29_10_2020_.pdf (szu.cz). Přehled všech dat k pandemii naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví COVID-19 | Onemocnění aktuálně od MZČR (mzcr.cz).

Evidujete v sezóně 2020/2021 každoroční epidemii sezónní chřipky? O kolik je agresivnější a nebezpečnější virus Covid-19 oproti Chřipce? 
Každoroční zvýšená incidence chřipky v tomto období se nedostavila, což může být způsobeno mj. snížením počtu mezilidských kontaktů a používáním bariérových ochranných prostředků. Bližší informace k chřipkovým onemocněním pravidelně poskytuje Státní zdravotní ústav viz http://www.szu.cz/tema/prevence/chripkova-sezona-2020-2021. 

Během pandemie se vydala řada nařízení/mimořádných opatření, kdy se např. zakazovala návštěva kin, divadel, sportovišť, dále byla uzavřena řada maloobchodů, služeb… Na základě jakých poznatků se tato nařízení vydávala? Kde evidovaly krajské hygienické stanice ohniska nákaz?
Veškerá data a datové sady v souvislosti se zaváděním vládních nařízení naleznete na uvedeném odkaze: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19. Při nastavování protiepidemických opatření se vychází především z poznatků z oblasti epidemiologie respiračních nákaz. Jedná se především o snadnější šíření nákazy 
v uzavřených prostorách, ve kterých není z objektivních důvodů vždy reálné řídit z hlediska prostorových možností vzájemný kontakt osob tak, aby nedocházelo k jejich epidemiologicky významné interakci.  

S pozdravem
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