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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 3. srpna 2021, evidované pod č. j.:, ve věci žádosti o poskytnutí informací:
Jaká je definice - kvantifikace počtu nakažených pro nemoc COVID 19, jestliže o epidemii MZ hovoří a jak je jasně kvantifikován konec této epidemie?
Proč i osoby, které jsou Ministerstvem zdravotnictví v jeho oficiálních prohlášeních považovány za bezinfekční ( např. plně očkovaní 14 dnů po 2.dávce), musí nosit respirátory ve vnitřních prostorech ? Nejvyšší správní soud v úterý 27.7.21 zrušil opatření ministerstva zdravotnictví o nošení respirátorů ve vnitřních prostorách. Krok zdůvodnil tím, že to není náležitě odůvodněné.   O jakou studií nebo jiné odůvodnění či dokument se opatření nosit roušky či respirátoy ve vnitřních prostorách  v příípadě občanů uzananých bezinfekčními opírá? Z povinnosti nošení roušek či respirátorů by měl být vyňat každý, u koho to není nezbytné, jinak se jedná o šikanu, kterou se nepochybně bude zabývat NSS. Pokud hodlá Ministrestvo zdravotnictví či Vláda nařizovat taková opatření proti COVID jako preventivní, měla by zároveň preventivně zakázat kouření, pití alkoholických      nápojů, protože na následky těchto "neřestí" umírá více lidí, než na COVID (ověřeno bezpočtem studií a výzkumů), léčba stojí značné prostředky a Ministerstvo zdavotnictví i  Vláda jsou naprosto nečinné, což je trestuhodné., Vám sdělujeme následující:

Ad 1)
11. března 2020 prohlásila šíření koronaviru za pandemii (hromadný výskyt infekčního onemocnění velkého rozsahu zasahující více kontinentů) Světová zdravotnická organizace (WHO). Pandemie je epidemie velkého rozsahu zasahující celé kontinenty. Jedná se tedy o výskyt onemocnění s vysokou incidencí na velkém území (kontinent) 
za určité časové období. Podle definice WHO je pak pandemie infekčního onemocnění charakterizována šířením pandemického viru v komunitách v alespoň 2 zemích jednoho WHO regionu a alespoň v jedné zemi z dalšího WHO regionu.
Dále lze konstatovat, že epidemie je zvýšený výskyt nemoci, který je geograficky a časově ohraničen. Při epidemii infekčního onemocnění dochází zpravidla k prudkému nárůstu počtu onemocnění v čase, kdy nemocnost dosahuje hodnot vyšších, než je běžná sporadická nemocnost. Hodnoty nemocnosti, při kterých dochází již 
k epidemickému šíření (tzv. epidemický práh) jsou různé a liší se podle nemoci. 
U některých nemocí hodnota epidemického prahu není přesně známa. Hlavním kritériem, zda se jedná o epidemii či nikoli, je pak vzájemná epidemiologická souvislost jednotlivých případů nemoci. Rychlost šíření nemoci v populaci je závislá na původci nákazy, inkubační době nemoci a zejména na cestách přenosu. Mezi nejzávažnější epidemie z pohledu dopadu a zátěže v populaci jsou epidemie způsobené mezilidským přenosem. Každá epidemie infekčního onemocnění je epidemickým procesem skládajícím se ze tří základních článků: zdroj nákazy, cesta přenosu a vnímavý jedinec.

Ad 2)
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.
Vámi poptávané 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.
Jakkoliv se ztotožňujeme s tím, že kouření i konzumace alkoholických nápojů jsou zdraví škodlivé a jsou příčinami mnoha úmrtí, jsou nicméně spojeny s individuální odpovědností, a není tedy možné zde vytvářet Vámi navrhovaná opatření. V případě pandemie Covid-19 se jedná o šíření infekčního onemocnění, které ohrožuje všechny obyvatele daného území, kteří mají jen omezené možnosti se chránit. Jednotlivá opatření jsou vždy snahou o kompromis mezi výkonem individuální svobody jednotlivce na straně jedné a ochranou veřejného zdraví na straně druhé. 



S pozdravem

Mgr. Daniela Kobilková
ředitelka odboru Kancelář ministra
elektronicky podepsáno


