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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  
 
Dne 25. srpna 2021 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) Vaši žádost o informaci dle  
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů,   evidovanou pod č.j. xxx, kterou jste požádal  
o následující informace: 

1) Aktuálně je v ČR 12 osob ze 100.000 s pozitivním testem. Ve 150 nemocnicích 
leží 64 osob s onemocněním Covid-19.. Hranice pro vyhlášení epidemie 
onemocnění je v ČR 1600 osob na 100.000 obyvatel. Je podle vás u nás 
pandemie onemocnění Covid-19?  
2) Existuje v rozvinutém západním světě ještě jiný stát, který zakazuje žákům ZŠ 
včetně prvního stupně zpívat, cvičit, volně dýchat, segreguje je na záchodech  
a v jídelnách, pokud se nepodvolí nějakému ideologickému zdravotnímu úkonu 
stanoveném ministerstvem s neomezenými pravomocemi? Má ministerstvo 
analýzu, jaká jsou chystaná opatření na začátek školního roku v rozvinutých 
státech západní polokoule a mohl bych ji vidět?  

K Vaší žádosti uvádím: 
 
Ad 1 
Světová zdravotnická organizace (WHO) prohlásila šíření koronaviru za pandemii 
(hromadný výskyt infekčního onemocnění velkého rozsahu zasahující více kontinentů) 
dne 11. března 2020. 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. Z uvedeného vyplývá, že 
pandemie trvá od zmíněného data do dnešního dne. Pro více informací viz webové stránky 
WHO WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard | WHO Coronavirus (COVID-19) 
Dashboard With Vaccination Data. 
 
 
Ad 2 
Ministerstvo zdravotnictví denně dostává zprávy od zastupitelských úřadů ČR v zahraničí. 
Tyto zprávy, které se týkají celé šíře opatření, pečlivě sledujeme a pracujeme s nimi. 
Ucelenou analýzu týkající se této oblasti však k dispozici nemáme. 
 
 
S pozdravem 
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Mgr. Daniela Kobilková 
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