
 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2 
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz 

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 22. srpna 2021, evidované pod č. j.: xxx, v níže uvedené 

věci (odpovědi jsou uvedeny pod jednotlivými dotazy), Vám sdělujeme následující: 

 

1. Do jaké kategorie spadá současná situace ohledně COVID-19? Je to epidemie / 

pandemie? Prosím o zaslání kritérií, podle kterých MZ určuje, do jaké kategorie 

Česká republika spadá. 

 

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. 

 

 

2. Z jakého důvodu se plánuje celorepublikové testování na školách a proč se 

zaměřuje pouze na školy?  
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O důvodech plošného testování podrobně hovoří samotný plán, schválený vládou 

ČR 28. června. Pro další informace viz stránky Ministerstva zdravotnictví. 

 

 

3. Jaké varianty opatření má MZ připraveny po vyhodnocení testování na školách? 

 

Viz Ad 2) 

 

 

4. Prosím o zaslání smluv mezi Českou republikou a výrobci vakcín proti COVID-19. 

 

Jednotlivé objednávky vakcín pro ČR jsou veřejně dostupné v Registru smluv, 

viz:  

• https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16679075?backlink=wgu86 

• https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16679059?backlink=wgu86 

• https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15204447?backlink=wgu86 

• https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14994559?backlink=wgu86 

• https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14994583?backlink=wgu86 

 

5. Kdo nese zodpovědnost za případné nežádoucí účinky vakcín? 

 

Zákon č. 569/2020 Sb., o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro 

očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám 

těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 

pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, stanoví v § 2, že stát nahradí osobě, která se nechala očkovat léčivým 

přípravkem proti onemocnění Covid-19, újmu způsobenou očkováním tímto léčivým 

přípravkem, došlo-li následkem tohoto očkování k zvlášť závažnému ublížení na zdraví 

očkovaného, vytrpění bolesti, ztrátě na výdělku nebo ztížení společenského uplatnění. 

Pro posouzení této újmy a rozsah náhrady se použije zákon č. 116/2020 Sb., o náhradě 

újmy způsobené povinným očkováním, obdobně. 

 

 

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/06/Screeningov%C3%A9-testov%C3%A1n%C3%AD-%C5%BE%C3%A1k%C5%AF-a-student%C5%AF-%C5%A1kol-v-z%C3%A1%C5%99%C3%AD-2021.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/vlada-schvalila-plan-zarijoveho-testovani-na-covid-19-ve-skolach/
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16679075?backlink=wgu86
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16679059?backlink=wgu86
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15204447?backlink=wgu86
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14994559?backlink=wgu86
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14994583?backlink=wgu86
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S pozdravem 

 

 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 

 

 

v z. Ing. Daniela Matějková 
vedoucí oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní agendy 

elektronicky podepsáno 

 

 


