Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informace dle zákona č.106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážený pane,
dne 6. 12. 2021 jste podal žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručenou
Ministerstvu zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) téhož dne a evidovanou pod
č. j.: xxx.
Předeslal jste, že se zajímáte o „důvody konkrétních aspektů mimořádného opatření č. j.:
MZDR 47828/2020-29/MIN/KAN“ s tím, že v článku III. odůvodnění předmětného
mimořádného opatření označeném jako „Důvody, které vedly ministerstvo k vydání
mimořádného opatření“ ministerstvo zmiňuje ekonomický důvod preference očkování
před testováním spolu s argumenty srovnávajícími cenu PCR testů, která sahá až
k částce 2.453,- Kč měsíčně, zatímco cena očkování činí cca 1.600,- Kč „minimálně
na půl roku“.
Na základě shora uvedeného jste se dotázal, „jak ministerstvo s těmito daty dospělo
k závěru, že očkované osoby je žádoucí nadále testovat z rozpočtu veřejného pojištění,
zatímco neočkované osoby nikoli, zda je u očkovaných osob vyšší riziko onemocnění, či
jaká logika ministerstvo k tomuto bodu vedla.“ Závěrem jste uvedl, že pokud je
odůvodnění mimořádného opatření pravdivé, pak jistě není žádoucí testovat přednostně
osoby, které jsou „minimálně na půl roku chráněné“.
Co do Vašeho dotazu, zda je u očkovaných osob vyšší riziko onemocnění, lze
konstatovat, že u očkovaných osob vyšší riziko onemocnění, než u osob neočkovaných
v žádném případě není, a je tomu právě naopak, přičemž lze konstatovat, že očkování je
robustní a vysoce spolehlivou ochranou především před těžkým průběhem případného
onemocnění.
Co do zbytku Vaší žádosti, tedy v rozsahu, v němž jste poptával sdělení, „jak
ministerstvo s těmito daty (týkajícími se ceny očkování a testů) dospělo k závěru, že
očkované osoby je žádoucí nadále testovat z rozpočtu veřejného pojištění, zatímco
neočkované osoby nikoli, a jaká logika ministerstvo k tomuto bodu vedla“, lze
konstatovat následující:
Předně je vhodné uvést, že Váš dotaz se zcela zjevně týká mimořádného opatření č. j.:
MZDR 47828/2020-30/MIN/KAN ze dne 22. 10. 2021, neboť právě v jeho odůvodnění je
obsažen onen článek III. pojednávající o ekonomickém hledisku očkování a testování
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a dalších souvislostech, a nikoli mimořádného opatření č. j.: MZDR 47828/202029/MIN/KAN ze dne 28. 5. 2021, jak ve své žádosti poněkud nepřesně uvádíte.
Současně je zřejmé, že nepřesně též interpretujete příslušná ustanovení mimořádného
opatření č. j.: MZDR 47828/2020-30/MIN/KAN ze dne 22. 10. 2021 a jeho smysl.
Z článku III. jeho výrokové části ani jeho odůvodnění neplyne, že by smyslem toho, že
očkované osoby budou oproti neočkovaným jedincům napříště testovány ze systému
veřejného pojištění, bylo Vámi prezentované, domnělé a konečně nesprávné tvrzení, že
by u očkovaných osob bylo vyšší riziko onemocnění.
V článku III. výrokové části III. je toliko uvedeno, že osobami, kterým se provádí
vyšetření podle čl. I nebo II na jejich žádost, jsou: a) osoby do dovršení 18 let věku, b)
osoby, které se nemohou očkování proti onemocnění covid-19 podrobit pro
kontraindikaci a c) osoby očkované proti onemocnění covid-19 alespoň jednou dávkou
očkovací látky, přičemž v odůvodnění mimořádného opatření na str. 10 je pak
vysvětleno, že „z důvodů specifikovaných v předchozím textu odůvodnění se oproti
stávajícímu mimořádnému opatření zužuje okruh osob, které mají na bezplatné
preventivní testování hrazené z veřejného zdravotního pojištění i nadále nárok (…)
Jednou ze skupin, u nichž bude i nadále umožněno využití hrazeného preventivního
testování, jsou osoby s trvalou kontraindikací očkování, tedy osoby, které nemohou
očkování podstoupit (…) Tato možnost úhrady je dále stanovena i pro tzv.
„rozočkované“, popř. naočkované osoby, které se zatím z objektivních důvodů nemohou
prokázat dokončeným očkováním nebo provedení testu je pro ně potřebné (podezření na
onemocnění covid-19 bez výskytu klinických obtíží charakteristických pro tuto infekci,
cesta do zahraničí apod.).“
Důvodem a cílem výše uvedeného mimořádného opatření (či chcete-li Vašimi slovy
„logikou, která vedla ministerstvo k tomuto bodu“), je dle odůvodnění mimořádného
opatření „motivace dosud neočkovaných osob k vakcinaci.“ (viz str. 10 mimořádného
opatření č. j.: MZDR 47828/2020-30/MIN/KAN ze dne 22. 10. 2021.
V podrobnostem k oněm důvodům přijetí předmětného mimořádného opatření opatření
č. j.: MZDR 47828/2020-30/MIN/KAN ze dne 22. 10. 2021 odkazujeme na jeho
odůvodnění.
S ohledem na výše uvedené považujeme všechny Vaše dotazy za zodpovězené a Vaši
žádost ze dne 6. 12. 2021 za vyřízenou.

S pozdravem
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Mgr. Daniela Kobilková
ředitelka odboru Kancelář ministra
v z. Ing. Daniela Matějková
vedoucí oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní agendy
elektronicky podepsáno
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