
 

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2 

tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz 

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 
Dne 29. prosince 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 požádala o následující informace: 
 

1) Dle čl. II bodu 3 vyhlášky MZ č. 466/2001 Sb., kterou se mění vyhláška č. 537/2006 
Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů fyzické 
osoby uvedené v § 10a odst. 1 vyhlášky č. 537/2006 Sb., ve znění účinném ode 
dne nabytí účinnosti této vyhlášky, kterým vznikla povinnost podrobit se zvláštnímu 
očkování proti covid-19 dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se podrobí 
zvláštnímu očkování proti nemoci covid-19 v souladu s § 10a odst. 2 a 3 vyhlášky 

č. 537/2006 Sb. nejpozději do 28. února 2022. Žádám o poskytnutí informace, co 
znamená použitý výraz „se podrobí zvláštnímu očkování“? Jde o započetí očkování (první 
dávka) do 28. 2. 2022 nebo o ukončení očkování druhou dávkou do 28. 2. 2022 nebo o 
ukončení očkování druhou dávkou včetně doby 14 dnů po druhé dávce? 

2) Ministerstvo zdravotnictví na svých webových stránkách zde: 
https://koronavirus.mzcr.cz/otazky-a-odpovedi-k-ockovani-2/ uvádí, že „optimální 
interval pro očkování po prodělaném onemocnění Covid – 19 je 3 až 6 měsíců od 
prodělání nemoci“. Žádám o poskytnutí informace, jakým způsobem má postupovat 
osoba uvedená v § 10a odst. 1 vyhlášky č. 537/2006 Sb., na kterou se vztahuje povinnost 
podrobit se zvláštnímu očkování proti nemoci covid-19 do 28. 2. 2022, v případě, že 
onemocnění covid 19 prodělala na konci prosince 2021 a chce se řídit odborným 
zdravotním doporučením ministerstva zdravotnictví uvedeným výše, které de facto 
očkování v době do 3 měsíců od prodělané nemoci nedoporučuje?  

3) Dle § 46 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdější předpisů je povinné očkování 
nařizováno za účelem zamezení vzniku a šíření závažných infekčních 

onemocnění.Žádám o poskytnutí informace, která z dostupných vakcín proti onemocnění 
Covid-19 dle klinických studií zamezuje vzniku onemocnění Covid -19 (tj. po vakcinaci 
člověk nemůže nemocí Covid-19 onemocnět)? Dále žádám o poskytnutí informace, která 
z dostupných vakcín proti onemocnění Covid-19 zamezuje šíření onemocnění Covid-19 (tj. 
po vakcinaci člověk nemůže onemocnění přenášet na jiné lidi)? 

K Vaší žádosti sděluji: 
 
Ad 1 
Vyhláškou č. 466/2021 Sb. byla s účinností již ode dne 11. prosince 2021 změněna 
vyhláška o očkování proti infekčním nemocem. Byla do ní vložena ustanovení, na základě, 
kterých jsou osoby starší 60 let a některé vyjmenované profese povinny podstoupit 
očkování pro nemoci covid-19. Pro osoby, které dosáhly věku 60 let nebo vstoupily do 
vyjmenovaných povolání před 11. prosincem 2021, platí, že jsou povinny podstoupit 
očkování (základní schéma, bez boosteru) do 28. února 2022.  
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Ad 2 
Vždy záleží na posouzení zdravotního stavu daného jedince ze strany jeho ošetřujícího 
lékaře, který zhodnotí na základě vyhodnocení přínosů a rizik vhodnost aplikace očkování 
po prodělané nemoci (např. závažnost průběhu, aktuální zdravotní stav). Viz i stanovisko 
ČVS: Doba protektivní imunity po prodělaném onemocnění covid-19 není známa a tato 
imunita není navozena u všech osob po prodělané infekci. Vakcinace snižuje riziko 
reinfekce. Ve studiích byla prokázána bezpečnost očkování pro osoby po prodělaném 
onemocnění. Vakcinace se doporučuje všem osobám, včetně těch, které onemocnění 
prodělaly. Očkování je možné zahájit kdykoli po ukončení izolace. Zahájení vakcinace  
u imunokompetentních osob je možné odložit o 3-6 měsíců po onemocnění. Stejná 
možnost platí i pro dokončení očkovacího schématu (aplikace druhé dávky) v případě, kdy 
k onemocnění došlo po aplikaci první dávky vakcíny.  K očkování osob, které prodělaly 
multisystémové zánětlivé onemocnění dětí nebo dospělých (MIS-C nebo MIS-A), není  
k dispozici dostatek dat. U těchto osob se doporučuje odložení vakcinace nejméně 90 dní 
od prodělaného onemocnění, po kompletním uzdravení a očkovat na základě pečlivého 
zvážení individuálního rizika infekce a jejích komplikací. K faktorům, kterými může být toto 
rozhodnutí ovlivněno, patří věk, zdravotní a imunitní stav pacienta a rozsah komunitního 
šíření SARS-CoV-2 v populaci. Aktuality | Česká vakcinologická společnost | VAKCINACE 
 
Ad 3 
Covid vakcíny zamezují významnému šíření nákazy, tímto způsobem tak zamezují vzniku 
dalších onemocnění. Efekt vakcín nelze posuzovat pouze z hlediska individuálního zdraví, 
ale i z hlediska ochrany veřejného zdraví. Toto platí pro všechny vakcíny proti covid-19  
a všechny další vakcíny proti jiným infekčním nemocem. 
 
 
S pozdravem 
 

 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
elektronicky podepsáno  

https://www.vakcinace.eu/

