Odpověď
Ministerstva
zdravotnictví
na
žádost
o
informaci
dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů
Dne 1. listopadu 2021 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) Vaši žádost o poskytnutí
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, evidovanou pod č.j. xxx. Předmětným podáním jste požádal o
odpovědi na následující dotazy:
•
•
•

•
•

První otázka je jaký důvod mám podle Vás očkování podstoupit?
Druhá otázka zní, kde je možno najít kompletní studie vakcín nejlépe v českém
jazyce, aby zájemce o konkrétní vakcínu mohl načíst její zdravotní nezávadnost.
Třetí otázka je kde si mohu přečíst smlouvy vlády ČR s farmaceutickými
společnostmi, které vyrábějí a dovážení vakcíny do ČR. Pokud smlouvy nejsou
veřejně přístupné tak jaký je k tomu důvod?
Čtvrtá otázka je, zda případné moje očkování spásnou vakcínou bude poslední a
budu následně bez omezení jako je nošení roušek a neomezené cestování?
Dále mám žádost o vysvětlení, z jakého důvodu jsou zvýhodňováni lidé, kteří jsou
očkování ohledně testování na Covid. Dle mého zdravého rozumu není důvod
tyto lidi zvýhodňovat, když podle oficiálních zdrojů je očkovaný člověk stejně
nebezpečný a vir Covidu roznáší jako neočkovaný.

K Vaší žádosti Vám sděluji následující:
Ad 1
U očkované osoby dochází po aplikaci kompletního očkovacího schématu ke stimulaci
imunitního sytému a následné tvorbě ochranných protilátek, včetně vysoké buněčné
imunitní odpovědi. Tato imunitní odpověď na očkování poskytuje dostatečně vysokou
ochranu před vznikem onemocnění COVID-19 či před závažným průběhem,
hospitalizacemi nebo úmrtím, což bylo potvrzeno v řadě klinických studiích fáze I-III
u všech registrovaných covid-19 vakcín.
Výsledky těchto studií jsou veřejně dostupné v jednotlivých odborných časopisech, kde
byly publikovány. Účinnost těchto vakcín před příznakovým onemocněním covid-19 se
pohybuje od 81-95 %.
Přítomnost koronaviru na sliznicích očkovaných osob zatím nelze zcela vyloučit – dosud
nebyla prokázána tzv. „sterilní imunita“, která nebyla prokázaná ani u jiných očkování proti
respiračním onemocněním, jako je např. chřipka nebo černý kašel.

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

Nicméně již první výsledky studií potvrzují vysokou účinnost na redukci přenosu viru
u očkovaných osob, proto pravděpodobnost, že by očkovaný jedinec onemocněl a došlo
k tak masivnímu množení viru na jeho sliznicích, které by umožňovalo jeho přenos na další
osoby, je zcela minimální. Proto se očkovaný jedince považuje za nevnímavého k nákaze,
nestává se základním článkem epidemického procesu a není zdrojem nákazy pro své
okolí. Proto není nutné takovéto osoby testovat. Očkovaný jedinec nemůže z podstaty
imunitní odpovědi být více nebezpečný než neočkovaný jedinec.

Ad 2
Informace o jednotlivých vakcínách pravidelně zveřejňuje Státní ústav pro kontrolu léčiv
(COVID-19, Státní ústav pro kontrolu léčiv (sukl.cz)) , kde jsou dohledatelné i údaje
o jednotlivých vakcínách – příbalové informace výrobků:
•
•
•
•

COMIRNATY, 30MCG/DÁV INJ CNC DIS 195X0,45ML, Státní ústav pro kontrolu léčiv
(sukl.cz)
COVID-19 VACCINE JANSSEN, 8,92LOG10INF.U/0,5ML INJ SUS 20X2,5ML, Státní ústav pro
kontrolu léčiv (sukl.cz)
SPIKEVAX, 0,2MG/ML INJ DIS 10X5ML, Státní ústav pro kontrolu léčiv (sukl.cz)
VAXZEVRIA, 2,5X10^8INF.U/0,5ML INJ SUS 10X5ML, Státní ústav pro kontrolu léčiv
(sukl.cz)

Ad 3
Smlouvy jsou uzavřeny mezi Evropskou komisí a daným výrobcem. Ministerstvo
zdravotnictví, resp. Česká republika vyjádřila souhlas s tím, aby jejím jménem vyjednávala
Evropská komise, a to dopisem ministra zdravotnictví. V okamžiku, kdy byly jednotlivé
smlouvy sjednány, mohla se ČR rozhodnout, zda se k dané smlouvě za dojednaných
podmínek připojí, či nikoli. Jednotlivé objednávky byly podepsány náměstkem pro
legislativu a právo Ministerstva zdravotnictví.
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/16291195?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
• https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16679059?backlink=rv9mz
• https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16903515?backlink=k97s4
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Ad 4
Dotazy na budoucí rozhodnutí nepodléhají informační povinnosti dle zákona č. 106/1999
Sb. V tuto chvíli nelze předjímat budoucí situaci. Výhodou je především ochrana daného
jedince před závažným průběhem nemoci ad vysvětlení výše.
Ad 5
Dále pak, k Vašemu dotazu ve věci zvýhodňování vybraných skupin osob, mi dovolte
uvést, že MZ se nedomnívá, že by docházelo ke zvýhodňování. Základním a klíčovým
aspektem pro další vývoj epidemie je proočkovanost populace, která stále není dostatečná
a v populaci stále zůstává minimálně 30 % vnímavých osob. Stále je tedy v populaci velký
počet osob k nákaze vnímavých, z nichž je nemalý podíl těch, které jsou v případě nákazy
výrazně více ohroženy závažným průběhem onemocnění se všemi jeho následky. Tato
skutečnost stále znamená velký potenciál pro další šíření viru SARS-CoV-2. Je proto
zřejmé, že obezřetnost je v současné situaci stále na místě.
V souvislosti s rychlým rozšířením delta varianty viru SARS-CoV-2 v Evropě (99 % nově
diagnostikovaných případů) a s ohledem na její zvýšenou míru přenosu provedla v září
2021 ECDC zhodnocení rizika onemocnění covid-19 u osob očkovaných, neočkovaných
nebo částečně očkovaných. V současné době hrají dostupné vakcíny klíčovou roli při
omezování šíření viru SARS-CoV-2, zejména jeho delta varianty
Denní přehled o počtu osob s nově prokázaným onemocněním covid-19 a dalších
sledovaných parametrů v ČR je pak pravidelně zveřejňován na webových stránkách
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19, kde jsou rovněž dostupné různé datové
sady pro hodnocení vývoje onemocnění covid-19 v časové ose. Aktuální přehled očkování
je dostupný na webových stránkách https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/vakcinace-cr .
Týdenní reporty o trendech a vývoji, včetně proočkovanosti v EU/EHP jsou dostupné z
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates.
Závěrem mi dovolte Vás upozornit, že dle § 14, odst. 2 z.č. 106/1999 Sb. musí fyzická
osoba ve své žádosti uvést jméno, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého
pobytu nebo bydliště.
S pozdravem
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Mgr. Daniela Kobilková
ředitelka odboru Kancelář ministra
podepsáno elektronicky
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