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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  

20. března 2022, evidovanou pod č.j. xxx, prostřednictvím které jste vznesl následující 

dotazy: 

v návaznosti na Váš dopis ze dne 28. února 2022 Vás žádám o zaslání všech 

odpovídajících dokumentů vyjmenovaných ve Vašem dopise platných k 30. listopadu 

2021, 31. prosinci 2021 a 31.lednu 2022: 

 

MZ_DP_1_COVID-19_diagnostika_a_léčba_mimo_nemocnice_2021_12_15.pdf 

(mzcr.cz) 

Postcovidový-syndrom-a-péče-v-pneumologických-ambulancích-aktualizovaná-verze-ze-

září-2021.pdf (mzcr.cz) 

Manuál-pro-lékaře-primárního-kontaktu-v-souvislosti-s-výskytem-nové-varianty-Omicron-

25.1.2022.pdf (mzcr.cz) 

Mezioborove-stanovisko-k-pouziti-monoklonalnich-protilatek-v-lecbe-a-postexpozicni-

profylaxi-covid-19_04012022.pdf (mzcr.cz) 

Stanovisko-Spolecnosti-infekcniho-lekarstvi-CLS-JEP-k-pouziti-antivirotik-v-lecbe-a-

postexpozicni-profylaxi-covid-19.pdf (mzcr.cz) 

 

Jednotlivé dokumenty mi zašlete i v případě, že v textech nejsou mezi jednotlivými 

měsíci žádné rozdíly. V případě průběžně provedených změn Vás žádám i o zaslání 

oficiální změnové dokumentace. 

 

uvádíme následující: 
 

 
Ministerstvo zdravotnictví v souvislosti s Covidem zveřejňuje stanoviska odborných 

společností, všechna tato stanoviska jsou pak dohledatelná na jejich stránkách  

Společnost infekčního lékařství ČLS JEP (infekce.cz) 

COVID-19 | Pneumologie 

 

Metodické informace pro zdravotníky týkající se onemocnění covid jsou zveřejněny na 

stránkách Pro zdravotníky – Aktuální informace o COVID-19 (mzcr.cz). MZ ČR se opírá 

o stanoviska odborných společností, které spolu často úzce spolupracují. Metodická 

doporučení se v průběhu času mění v závislosti na vývoji onemocnění, dle vývoje 

nových léčivých přípravků a jejich uvedení na trh a dalších aspektů. Nelze také 
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opomenout praktické zkušenosti, díky kterým se odborníci na léčbu covid mohou 

neustále zlepšovat. V tuto chvíli jsou platná tato stanoviska a metodiky: 

MZ_DP_1_COVID-19_diagnostika_a_léčba_mimo_nemocnice_2021_12_15.pdf 

(mzcr.cz) 

(viz příloha) 

Postcovidový-syndrom-a-péče-v-pneumologických-ambulancích-aktualizovaná-verze-ze-

září-2021.pdf (mzcr.cz) 

(viz příloha) 

Manuál-pro-lékaře-primárního-kontaktu-v-souvislosti-s-výskytem-nové-varianty-Omicron-

25.1.2022.pdf (mzcr.cz) 

(žádná jiná verze není) 

Mezioborove-stanovisko-k-pouziti-monoklonalnich-protilatek-v-lecbe-a-postexpozicni-

profylaxi-covid-19_04012022.pdf (mzcr.cz) 

(viz příloha) 

Stanovisko-Spolecnosti-infekcniho-lekarstvi-CLS-JEP-k-pouziti-antivirotik-v-lecbe-a-

postexpozicni-profylaxi-covid-19.pdf (mzcr.cz) 

(viz příloha) 

 

 
 
S pozdravem 
 
 
 
v z. Ing. Daniela Matějková 
vedoucí oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní agendy 
podepsáno elektronicky 
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