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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  

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

dotazy: 

   1. jaké má ministerstvo o výše uvedené léčebné a velice úspěšné metodě aktuální 
informace; 
    2. zda je tato metoda používána v ČR při léčbě pacientů nakažených nemocí COVID-
19; 
    3. kde, v jakých nemocnicích, v jakém rozsahu, kolik gramů vitamínu C a D je 
pacientům denně aplikováno a s jakými výsledky je tato metoda používána; 
    4. konzultuje ministerstvo nitrožilní podávání vysokých dávek vitamínu C a D s 
českými a zahraničními odborníky (uveďte s kterými) za účelem nalezení co nejlepších 
podmínek aplikace výše uvedené metody; 
    5. podle jakých právních předpisů může postupovat v ČR lékař s platnou licencí 
registrovanou u ČLK v rámci aplikace intravenózních vysokých dávek vitamínu C a 
vitamínu D;  
    6. Může aplikovat tuto léčbu ambulantně obvodní lékař; pokud ne, tak proč? 
 
uvádíme následující: 
 
Na všechny otázky lze odpovědět ve smyslu, že léčba vitaminy je léčbou doplňkovou, a 

to zejména ve stavech, kdy chybí. Při zvýšené potřebě vitaminu, to je při virózách a 

zejména u kuřáků je doporučeno doplňovat vitamin C, působí ale pouze jako podpůrná 

léčba. Používá se tak i ve směsích vitaminů a podpůrných léků v intenzivní léčbě. Stran 

vitaminu D, jde sice o významný vitamin podílející se na podpoře imunity, nicméně je 

třeba dát pozor na případné předávkování, jedná se na rozdíl od vitaminu C o vitamin 

rozpustný v tucích, a tudíž se může v těle hromadit. Jeho doplňování by tedy mělo být 

vždy na základě znalosti jeho skutečných hladin v těle. Předávkování vitaminem D3 

může způsobit těžkou nemoc s poruchou funkce jater a je teratogenní. 

 

S pozdravem 
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Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 

 


