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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 

 

K Vaší žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví dne  

3. prosince 2021, evidovanou pod č.j. xxx, prostřednictvím které jste vznesl následující 

dotazy: 

Jak mohou být očkování považováni za nesiritele covidu na základě toho, že se u nich 

nemoc nevyvine a zároveň je podle veřejně dostupných informací každý den 

hospitalizováno přes 150ockovanych lidí ? Navíc když očkovaný nakažený se současně 

dominantní variantou šíří nemoc obdobně, jako neockovani při první vlně? Bohužel Vaše 

vysvětlení má při konfrontaci s realitou značné trhliny. Můžete zcela popřít, že 

netestování očkovaných je součástí snahy o motivaci veřejnosti k očkování? 

 
uvádíme následující: 
 
Osoba očkovaná nebo osoba po prodělání onemocnění covid-19 sice může nakazit, ale 

riziko nákazy v případě kontaktu s infekční osobou je několikanásobně nižší než 

u neočkovaného jedince nebo jedince, který onemocnění dosud neprodělal. V případě 

závažného průběhu onemocnění nebo dokonce úmrtí je pak toto riziko ještě mnohem 

nižší. Zároveň je řadou studií doloženo, že v případě, pokud k nákaze očkované osoby 

dojde, je tato osoba méně infekční a současně se u očkovaných osob zkracuje doba 

vylučování viru SARS-CoV-2, neboť virus je do značné míry inhibován časnou imunitní 

reakcí – protilátkami dané osoby. 

Pravděpodobnost, že očkovaná osoba zavleče nákazu je podstatně nižší, a zároveň je 

podstatně nižší pravděpodobnost, že se v případě výskytu pozitivní osoby očkovaná 

osoba nakazí. Zároveň v případě nákazy velmi pravděpodobně infekci výrazně méně šíří 

a nakazí tak, jestli vůbec, výrazně menší počet osob než osoba nenaočkovaná. 

Očkování tedy znamená zásadní výhodu, pravděpodobnost zavlečení infekce, 

pravděpodobnost získání infekce a pravděpodobnost dalšího šíření infekce je ve 

srovnání s osobou nenaočkovanou výrazně nižší. 

 

 
S pozdravem 
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v z. Ing. Daniela Matějková 

vedoucí oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní agendy 

elektronicky podepsáno 

 
 
 


