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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 5. srpna 2021, evidované pod č. j.:, kterou jste vznesla 
následující dotazy: 

• Osoba plně naočkovaná je považována paušálně za neinfekční, je to podloženo 
nějakou studií? 

• Objevují se případy očkovaných nakažených lidí, proč tedy očkované není nutno 
testovat?; 

Vám sděluji následující: 
 
Účinnost očkování proti covid není 100 %, to není u žádné vakcíny, nicméně dosahuje 

hodnot 80- 90% a zejména chrání před těžkým průběhem nemoci, což je důležité. Je 

nutno říci, že očkováním rozhodně nemůžeme cílit na vymýcení SARS CoV2, to by bylo 

hezké, ale je to nereálné. Proto netestujeme stále dokola celou populaci. Nemá to 

protiepidemický smysl a ekonomicky bychom tím vyčerpali zdravotní pojištění či jedince 

samotné v závislosti na úhradě a nemuselo by zbýt na jiné závažné ( i závažnější ) 

nemoci. Cílíme k situaci, že i při perzistenci viru, bude minimální počet lidí s těžkým 

průběhem a nutností hospitalizace, tak jako u jiných respiračních nákaz. Zranitelný 

člověk by tedy měl být očkován, aby se na něj nepřenesl virus od někoho, kdo je jen 

přechodným, asymptomatickým nosičem, jako jsou očkovaní, děti a mladiství.  

 

Doplňujeme, že dojde-li k nákaze před vakcinací nebo krátce po ní, nemůže očkování 

ještě dotyčného chránit. Na datech vidíme, že velký podíl nákaz zjištěných po vakcinaci 

propukl velmi brzy po očkování. Tedy v časovém okně, kdy očkovaný ještě nemohl být 

chráněn. I z tohoto důvodu Ministerstvo zdravotnictví stanovilo termín bezinfekčnosti na 

14 dní po druhé dávce očkování. Bližší informace uvedlo MZ v tiskové zprávě zde: 

https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19-funguje-dva-tydny-po-druhe-davce-

se-dosud-nakazilo-jen-006-osob/  .  

 

S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
elektronicky podepsáno 
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