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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 6. 8. 2021, evidované pod č. j.:, ve věci „…žádám o 

poskytnutí právního dokumentu o vyhlášení pandemie Covid-19, nejlépe v českém 

jazyce“, Vám sdělujeme následující: 

Nejedná se o předpis, nýbrž o definici či charakteristiku epidemiologické situace a jejího 

vývoje: epidemie je definována jako výskyt onemocnění, který výrazně převyšuje obvykle 

očekávané hodnoty výskytu tohoto onemocnění v daném místě a čase; pandemie je pak 

hromadný výskyt infekčního onemocnění bez prostorového omezení. O pandemii tedy 

mluvíme v momentě, kdy se onemocnění rozšíří na území více států nebo i světadílů 

a nerespektuje omezení místem. Není omezena ani časem. Na základě vyhlášení 

pandemie pak jednotlivé státy aktivují své národní pandemické plány a programy, 

„mobilizují“ zdravotnické prostředky, vyhlašují nouzový stav atd. 

WHO v rámci platných mezinárodních instrumentů stav pandemie nedefinuje. 

Mezinárodní zdravotnické předpisy (2005) definují jako „ohrožení veřejného zdraví 

mezinárodního významu“, a to následujícím způsobem:  

• i. „ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu“ – mimořádná událost, 

která se vyznačuje tím, že podle těchto předpisů,  

• ii. představuje riziko pro veřejné zdraví pro jiné státy prostřednictvím šíření 

choroby v mezinárodním měřítku a  

• iii. potenciálně vyžaduje koordinovanou mezinárodní reakci.  

Generální ředitel WHO na základě doporučení krizového výboru expertů vyhlásil dne 

30. 1. 2020 epidemii koronaviru COVID-19 ohrožením veřejného zdraví mezinárodního 

významu (Public Health Emergency of International Concern). Tento stav i po 

několikerém přezkoumání stále trvá. 

Nad rámec výše uvedeného lze dodat, že hlavní nástroje pro zvládání výjimečných 

situací, kdy se rychle šíří onemocnění nezvladatelné běžnými prostředky a je ohrožena 
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bezpečnost státu, jsou v České republice prováděny na základě legislativních požadavků 

zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví1. Vývoj koronavirové pandemie 

můžete online sledovat např. na portálu Univerzity Johna Hopkinse (v AJ) nebo na 

stránkách Ministerstva zdravotnictví. 

S pozdravem 

 

 

Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 

elektronicky podepsáno 

 

 

1 Viz např. Informační systém Pandemie - ÚZIS ČR (uzis.cz) 
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