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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  
 
Dne 30. 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, která byla upřesněna na základě výzvy dne 
17. ledna 2022. 
 
Předmětným podáním jste požádala o informace, zda u fyzické osoby uvedené v § 10a 
odst. 1 vyhlášky č. 537/2006 Sb., které vznikla povinnost podrobit se zvláštnímu očkování 
proti covid-19, postačí, že tato osoba absolvuje první dávku vakcíny u dvoudávkového 
schématu nejpozději do 28. 2. 2022, nebo zda je nutné, aby tato osoba absolvovala obě 
dávky vakcíny nejpozději do 28. 2. 2022 (viz pojem podrobí se zvláštnímu očkování nikoliv 
dokončí zvláštní očkování). 
 

K Vaší žádosti sděluji: 
 
Vaši žádost považujeme v tuto chvíli za bezpředmětnou. Poslední novelou vyhlášky  
č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů, 
došlo k zakotvení povinnosti vybraných skupin osob podstoupit pravidelné nebo zvláštní 
očkování proti nemoci covid-19. Na přípravu, obsah a přijetí vyhlášky však současné 
vedení Ministerstva zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) nemělo žádný vliv. Přes stále 
platnou jednoznačnou a opakovaně jasně deklarovanou pozitivní preferenci efektu 
očkování proti covid-19 na snížení dopadů epidemie nemoci covid-19, a to jak na straně 
ministerstva, tak ze strany většiny dotčených odborníků, však s ohledem na existující 
pochybnosti o vhodnosti strategie v rámci zvoleného řešení a s přihlédnutím k celkově 
spornému nastavení a načasování realizace vyhláškou zavedených změn, je záměrem 
MZ novelizovat vyhlášku a to tak, že se povinnost podstoupit toto pravidelné a zvláštní 
očkování zcela vypouští, včetně přechodných ustanovení. 
Ministerstvo je zároveň přesvědčeno o tom, že aktuálně je třeba vytvořit potřebný prostor 
pro dostatečnou diskusi o optimálním nastavení očkování proti covid-19 včetně zvážení, 
má-li být povinné, popřípadě v jakém rozsahu. Zároveň by bylo velmi přínosné podrobněji 
diskutovat, jaký režim očkování zvolit u osob, které z objektivních důvodů nemohou být 
očkovány, když je u těchto osob žádoucí, aby i nadále mohly vykonávat svoji profesi, nebo 
se na výkon profese připravovat. 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
elektronicky podepsáno 
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