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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 1. září 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 požádali o sdělení, kdy a na základě jakého dokumentu byla  

v České republice vyhlášena epidemie/pandemie Covid-19 a kdy došlo k jejímu ukončení. 

 

K Vaší žádosti uvádím následující: 

Epidemie se nevyhlašuje, epidemie vzniká.  

Pojem epidemie či epidemická situace se v humánní medicíně nevztahuje  

k určitému konkrétnímu infekčnímu onemocnění, vztahuje se k výskytu infekčních nemocí 

bez rozdílu. Vznik, existence a trvání epidemie infekčního onemocnění jsou 

charakterizovány takovou kumulací případů infekční nemoci, která je nad rámec 

očekávaného výskytu v dané lokalitě a v daném čase. V případě infekcí, které mají 

vzdušný mechanismus přenosu, mezi které patří i Covid-19, je momentem, který potvrzuje 

přetrvávání epidemického výskytu, detekce případů, u kterých se nedá dohledat zdroj 

jejich nákazy.  

Pokud je taková situace detekována v místně a časově vymezených souvislostech, není 

pochyb o tom, že se jedná o probíhající epidemii, navíc s komunitním šířením původce, a 

to bez ohledu na počty aktuálně testováním zjištěných případů.  

Reálně se jedná o situaci vzniklou, nikoli vyhlášenou, jak je vysvětleno výše.  

Z epidemie vzniká pandemie v té době, kdy se epidemie rozšíří do okolních států  

či kontinentů. Světová zdravotnická organizace ohlásila šíření nového typu koronaviru 

za pandemii dne 11. března 2020. 

 

V souvislosti s předmětným tématem pak lze odkázat na zákon č. 258/2000 Sb. – Zákon  

o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, kde např. § 69 

upravuje mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku aj. 
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S pozdravem  

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Daniela Kobilková  

ředitelka odboru Kancelář ministra 

podepsáno elektronicky 

 


