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

dotazy:  

„Žádám o odpovědi převážně na otázky ohledně studií k nošení roušek,respirátoru,které 

MZ prezentovalo prostřednictvím předmětných mimořádných opatřeních. 

l)Ty studie si MZ samo vyhledalo k prezentaci? 

-pokud ano,kdo je z MZ vyhledal? 

-pokud ne,kdo je MZ dodal?Jak k těm studiím MZ přišlo? 

2) Má MZ ty studie v čěštině?pokud ne,z jakého důvodů? 

3) Kdo z MZ rozhodl,že právě tyhle studie byiy prezentovány ? 

4) Podle čeho byly studie vybírány a kdo je vybral?Protože je dostupný nespočet 

studii,některé dokonce říkají pravý opak. 

5) Prověřoval,zkoumal,někdo pravost,pravdivost studii po vědecké ,zdravotní stránce? 

6) Uvádíte několik studii,které dle MZ potvrdili ,že nošení roušek nebrání průniků kyslíku 

ani u dospělých a senioru starších 65let. 

-Platí to i pro respirátory?platí to i pro děti? 

7)Kdy byl v čr izolován virus Sars-CoV-2 ? Vjaké laboratoři?“ 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

Ad 1) a 5) 

K Vaší otázce, zda Ministerstvo zdravotnictví vyhledávalo studie týkající se nošení 

ochranných prostředků dýchacích cest prezentované prostřednictvím mimořádných 

opatření Vám sdělujeme, že na zpracovávání mimořádných opatření vč. odůvodnění se 

podílelo vícero subjektů. Ministerstvo zdravotnictví samotné studie nevyhledávalo, 

obrátili jsme se na Státní zdravotní ústav, který nám poskytoval výše uvedené studie vč. 

odborných stanovisek.  
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Ad 2) 

Jak je výše uvedeno, odborná vyjádření Ministerstvu zdravotnictví poskytoval Státní 

zdravotní ústav, Ministerstvo si studie nenechávalo dále překládat, jelikož k tomu nebyl 

důvod. Většina studií týkajících se ochranných prostředků dýchacích cest jsou zahraniční 

studie převážně v anglickém jazyce, tak aby byly dostupné i ostatním státům. Při analýze 

důkazů o vlivu ochranných prostředků dýchacích cest ministerstvo vycházelo též 

z doporučení významných odborných organizací, včetně Světové zdravotnické organizace 

(WHO), Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) a Středisek pro 

kontrolu a prevenci nemocí Spojených států amerických (CDC). 

 

Ad 3) a 4) 

K tomu zřízená pracovní skupina na Ministerstvu zdravotnictví pravidelně projednávala 

stanoviska mezinárodních organizací včetně Světové zdravotnické organizace (WHO), 

Středisek pro kontrolu a prevenci nemocí Spojených států amerických (CDC) 

a Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) k otázce nošení 

ochranných prostředků dýchacích cest (resp. roušek) a mimo jiné také zpracovaná 

stanoviska SZÚ. Stejně tak pracovní skupina rozhodovala, ze kterých studií se bude 

vycházet.  

Ad 6 

Státním zdravotním ústavem bylo vydáno stanovisko, které uvádí, že dýchání přes 

roušku/respirátory neohrožuje zdraví z důvodu zvýšené koncentrace CO2. A to 

z několika důvodů: 

• Vydechovaný vzduch se vždy přibližně 20 až 30krát při nádechu naředí, 

dochází zde tedy k dostatečnému zředění. 

• CO2 je plyn a chová se jako plyn, a tedy prochází bez problémů všemi typy 

roušek a respirátorů – nehromadí se tedy před ústy. Zároveň dochází 

k průběžnému ředění i díky netěsnostem respirátorů. 

• Pracovníci (např. lékaři a zdravotnický personál) bez zdravotních problémů 

používají roušky či respirátory již řadu let a nejedná se o krátkodobá užití. 

Jak již bylo výše uvedeno, tak při použití respirátorů nedochází ke zdravotním rizikům 

z vydechovaného CO2. Maximální bezpečné hodnoty expozice CO2 při nošení 

roušek/respirátorů se pak shodují se stanovenými hodnotami/doporučeními pro vnitřní 

prostředí. 

 

Ad 7) 

Virus byl poprvé v ČR izolován na pracovišti Státního zdravotního ústavu v březnu 2020 

a to od prvních 3 případů, které byly detekovány dne 1. 3. 2020.  
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S pozdravem 

 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
 


