Odpověď
Ministerstva
zdravotnictví
na
žádost
o
informaci
dle
zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů
K Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví dne
21. října 2021, evidovanou pod č.j. xxx, kterou jste vznesl níže uvedené dotazy:
1. Jaký nejvyšší podíl pozitivně testovaných osob evidovalo ministerstvo zdravotnictví ve
vztahu k celé populaci České republiky v době, kdy nebyla k dispozici žádná očkovací
látka?
2. Jak lze s ohledem na aktuální počet pozitivně testovaných osob a počet pozitivně
testovaných očkovaných osob, stanovit efektivitu očkování, když očkované osoby se
zpravidla nemají důvod testovat a nelze tak stanovit skutečný počet osob, které by byly i
přes dokončené očkování pozitivně testovány?
3. Kolik osob, které byly testovány v období 1. červenec - 30. září 2021, bylo plně
očkováno, kolik mělo za sebou jednu dávku dvoudávkového očkování a kolik očkováno
nebylo?
4. Kolik osob z celkového počtu testovaných osob v období 1. červenec - 30. září 2021
bylo ve věkové kategorii 0-18 let, kolik v kategorii 18-30 let a kolik bylo v uvedeném
období celkem testováno osob?
5. Očkování proti Covid-19 je dobrovolné, může být očkovaná osoba zvýhodněna oproti
osobě neočkované?
6. Kdo má dle zákona právo zjišťovat, zda je osoba očkována či nikoliv?
K výše uvedenému Vám sděluji následující:
Ad 1), Ad 3), Ad 4)
S ohledem na obsah dotazů na statistická data si Vás dovolujeme odkázat na webové
stránky Ministerstva zdravotnictví, kde je většina těchto informací k dohledání v denních
tiskových zprávách.
Pokud byste požadoval i jiné informace, než jsou již zveřejněny na webových stránkách
Ministerstva zdravotnictví, obraťte se prosím na ÚZIS (Ústav zdravotnických informací
a statistiky ČR) postupem podle zákona č.372/2011 Sb., na základě požadavku
o export/analýzu dat.
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Ad 2)
Efektivitu očkování lze stanovit opět ze statistických dat na stránkách Ministerstva
zdravotnictví, ze kterých je zřejmé, že očkování brání ve většině případů těžkému
průběhu onemocnění s následnou hospitalizací.
Ad 5)
V tomto případě se jedná o dotaz na názor čili žádost o zpracování výkladového
stanoviska. Takové dotazy nepodléhají povinnosti poskytovat informace v režimu zákona
č. 106/1999 Sb.
Odpovědět však lze ve stručnosti v tom smyslu, že na jedné straně je ochrana veřejného
zdraví a na druhé straně je princip rovnosti a zákaz nerovného zacházení. A to je vždy
v nějakém střetu. Tato otázka jistě bude předmětem budoucího řešení a je velice
pravděpodobné, že v této otázce bude mít rozhodné slovo nález Ústavního soudu ČR.
Pro upřesnění ještě dodáváme, že podle § 3 odst. 1 antidiskriminačního zákona platí, že
nepřímou diskriminací se rozumí takové jednání nebo opomenutí, kdy na základě
zdánlivě neutrálního ustanovení, kritéria nebo praxe je z některého z důvodů uvedených
v § 2 odst. 3 osoba znevýhodněna oproti ostatním. Nepřímou diskriminací není, pokud
toto ustanovení, kritérium nebo praxe je objektivně odůvodněno legitimním cílem
a prostředky k jeho dosažení jsou přiměřené a nezbytné.
Ochranu veřejného zdraví, zájem státu na udržitelnosti zdravotnického systému (účel)
a za tím účelem dočasné stanovení určitých podmínek k přístupu k některým službám,
které jsou odborně obhajitelné, motivované popsaným účelem a nezbytné (není
efektivnější alternativa), lze považovat za výše zmíněný legitimní cíl a přiměřené
a nezbytné prostředky.
Závazný výklad právních předpisů však v konečném důsledku provádí pouze nezávislý
soud. V případě vyčerpání opravných prostředků a podání ústavní stížností se možným
dotčením ústavních práv bude otázkou zabývat Ústavní soud, jak jsme již uvedli.
Ad 6)
Odpověď na tento dotaz naleznete v platných a účinných mimořádných a ochranných
opatřeních Ministerstva zdravotnictví, která jsou veřejně dostupná zde:
Aktuální mimořádná a ochranná opatření ke covid-19 – Ministerstvo zdravotnictví
(mzcr.cz)
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