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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 29. července 2021, evidované pod č. j.:, kterou jste požádal o následující informace (cituji):
a) Seznam všech Mimořádných opatření vydaných Ministerstvem zdravotnictví, které byly zrušeny zcela či zčásti rozsudkem Nejvyššího správního soudu. Zde uveďte č. j. Mimořádného opatření, zda bylo zrušeno v části či zcela a datum ke kterému bylo zrušeno.
b) Všechny informace o tom, jaká je průměrná hodnota protilátek po provedeném očkování u osob, které podstoupily očkování proti SARS COV2 (COVID 19).
c) U kolika osob byla provedena kontrola protilátek po provedeném očkování proti SARS COV2 (COVID 19). Tedy, zde uveďte počet provedených kontrol protilátek a průměrnou hodnotu jejich výše;
Vám sděluji následující:

Ad a)
Ke dni 20.8.2021 soudy zrušily 6 opatření obecné povahy vydaných Ministerstvem zdravotnictví, přičemž se jedná o následující opatření:

OOP ze dne 20. 11. 2020 č. j. MZDR 47828/2020-7/MIN/KAN, ke dni 10. 3. 2021
OOP ze dne 22. 3. 2021, č. j. MZDR 47828/2020-27/MIN/KAN, ke dni 16. 5. 2021
OOP ze dne 10. 4. 2021, č. j. MZDR 14601/2021-2/MIN/KAN, ke dni 26. 4. 2021
OOP ze dne 12. 4. 2021, č. j. MZDR 14601/2021-3/MIN/KAN, ke dni 26. 4. 2021
OOP ze dne 19. 4. 2021, č. j. MZDR 14601/2021-4/MIN/KAN, ke dni 26. 4. 2021
OOP ze dne 29. 6. 2021, čj. MZDR 15757/2020-55/MIN/KAN, ke dni 31. 7. 2021



6 opatření pak byla soudem zrušena pouze v části a jedná se o následující opatření:

OOP ze dne 19. 10. 2020, č. j. MZDR 15757/2020-37/MIN/KAN (zde dosud probíhá řízení o kasační stížnosti), ke dni 21. 11. 2020
OOP ze dne 1. 3. 2021, č. j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN, ve znění OOP ze dne 22. 3. 2021, č. j. MZDR 47828/2020-26/MIN/KAN, ke dni 28. 6. 2021
OOP ze dne 15. 3. 2021, č. j. MZDR 20599/2020-63/MIN/KAN, ke dni 5. 4. 2021
OOP ze dne 3. 4. 2021, č. j. MZDR 20599/2020-69/MIN/KAN, ke dni 6. 5. 2021
OOP ze dne 28. 5. 2021, č. j. MZDR 20599/2020-83/MIN/KAN (probíhá řízení o kasační stížnosti), ke dni 17. 6. 2021 
OOP ze dne 14. 5. 2021 č. j. MZDR 14601/2021-12/MIN/KAN, ke dni 25. 5. 2021




Ad b)
Údaje o protilátkách a vůbec imunitní odpovědi po vakcinaci proti covid jsou v odborných článcích věnovaných klinickému zkoušení vakcín. Tedy, není žádný důvod v české populaci zvláště protilátky vyšetřovat.


Ad c)
Pokud u někoho kontrola vakcinace vyšetřením protilátek provedena byla, pak předpokládáme, že to bylo v rámci lokálních klinických studí, případně ze zájmu samoplátce a těmito daty tedy MZČR nedisponuje.

Doplňujeme, že zásadní jsou robustní epidemiologická data o efektu vakcinace v naší populaci, kdy je evidentní, že nákaza covid u očkovaných se vyskytuje v minimálním množství případů, a to většinou v seniorní a polymorbidní populaci.


S pozdravem






Mgr. Daniela Kobilková
ředitelka odboru Kancelář ministra
elektronicky podepsáno



