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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 30. července 2021, evidované pod č. j.:, ve věci žádosti o následující informace:
Žádám vás o plné znění doplnění zdůvodnění pro NSS k povinnosti nošení respirátorů a podklady k tomu – statistiky, studie atd. – na základě kterých jste v pátek 30.7.2021 schválili úpravu opatření pro NSS ohledně povinnosti nošení respirátorů ve vnitřních prostorech.
Žádám vás o podklady, statistiky, studie, na základě, kterých tvrdíte a zveřejňujete zprávy o nebezpečnosti a šíření Delta varianty a její příchod do ČR v příštích měsících.
Žádám vás o podklady, statistiky, studie, na základě, kterých tvrdíte a zveřejňujete zprávy, že očkování proti nákaze covidem-19 je úspěšné v 99,9 procenta případů.
Žádám vás o výsledky klinických testů všech testovacích fází k vakcínám proti Covid-19 aplikovaných na území ČR, Vám sdělujeme následující:
Ad 1)
Odůvodnění je k dispozici v rámci příslušného Mimořádného opatření, viz zde https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/07/Mimoradne-opatreni-ochrana-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-31-7-2021-do-odvolani.pdf" https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/07/Mimoradne-opatreni-ochrana-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-31-7-2021-do-odvolani.pdf.

Ad 2)
Zprávy o nebezpečnosti a šíření Delta varianty vychází především z východisek Světové zdravotnické organizace (WHO) a Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), viz např. zde https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/sars-cov-2-delta-variant-now-dominant-european-region" https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/sars-cov-2-delta-variant-now-dominant-european-region. Jednotlivá opatření a upozornění dále vychází z přehledů dat, mapujících vývoj v České republice, viz https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19" https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.


Ad 3)
Ministerstvo netvrdí, že očkování proti covid-19 je úspěšné v 99,9% případů. Nad rámec však uvádíme, že komplexní data, sbírána centrálním informačním systémem, ukazují, že vakcinace velmi účinně chrání před následnými nákazami a zejména před těžkým průběhem onemocnění. To platí zejména po aplikaci 2. dávky očkování: u 3 868 252 osob bylo dosud zachyceno 4 030 nákaz, což je pouze 0,10%. V odstupu 14 dní po aplikaci druhé dávky byla nákaza prokázána pouze u 0,06% očkovaných oběma dávkami. Těžký průběh onemocnění byl 14 dní po 2. dávce vakcín zachycen pouze u cca 0,01% očkovaných. Podrobná data k 13. 7. 2021 najdete zde https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/07/Vybran%C3%A9-ukazatele-a-anal%C3%BDzy-dokl%C3%A1daj%C3%ADc%C3%AD-efekt-vakcinace-proti-covid-19-v-populaci.pdf" https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/07/Vybran%C3%A9-ukazatele-a-anal%C3%BDzy-dokl%C3%A1daj%C3%ADc%C3%AD-efekt-vakcinace-proti-covid-19-v-populaci.pdf. 

Ad 4)
Ministerstvo požadovanými dokumenty nedisponuje a nemá zákonnou povinnost jimi disponovat.


S pozdravem

Mgr. Daniela Kobilková
ředitelka odboru Kancelář ministra
elektronicky podepsáno


