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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 28. června 2022 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 se požádal o následující informace: 
 
Jaký je stanovený PEV (práh epidemickeho výskytu) pro onemocnění COVID19? Je  
v České republice stále epidemie, když lze porovnat výskyt za předchozí roky, který je ale 
významně nižší? Pokud není PEV stanoven, lze nařizovat protiepidemická opatření, když 
už se nejedná o nové onemocnění? Kdo zodpovídá za stanovení PEV? 
 
K Vašim dotazům uvádím: 
 
Epidemie je obecně definována jako neobvykle vysoký výskyt infekčního onemocnění 
(nákazy) osob na omezeném území během definovaného časového úseku.  
Tzv. epidemický práh byl historicky stanoven pouze pro chřipku. I přesto, že byl virus 
SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID-19 detekován již před více než dvěma lety, 
je nutno brát onemocnění COVID-19 stále jako nové, a to zejména z důvodu výskytu 
nových a nových variant viru SARS-CoV-2, které se často odlišují a mají různé dopady na 
veřejné zdraví. Mezi základní charakteristiky patří jejich transmisibilita a schopnost 
prolamovat postinfekční a postvakcinační imunitu.  
 
Protiepidemická opatření lze nařizovat i když není PEV stanoven, jejich základním cílem 
je ochrana veřejného zdraví a minimalizace dopadů pro veřejné zdraví v souvislosti se 
šířením infekčního onemocnění. Protiepidemická opatření jsou cílená opatření  
k předcházení vzniku nebo potlačení již vzniklých nákaz. Mají charakter preventivní nebo 
represivní a jsou zaměřena buď na eliminaci zdroje nákazy, přerušení cest přenosu nebo 
zvýšení specifické i nespecifické imunity vnímavých jedinců. Preventivní opatření mají  
za cíl obecně zamezit vzniku nákazy, cílem represivních opatření je pak minimalizace 
dopadů a zamezení dalšího šíření onemocnění a minimalizace dopadů pro veřejné zdraví.  
 
S pozdravem  

 

Mgr. Daniela Kobilková  
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky  
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