
 

 

Ministerstvo zdravotnictví 

Palackého nám. 4 

128 01 Praha 2 

datovou schránkou 

V Brně dne 23. 1. 2020 

 

Žádost o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím 

 

Vážená paní, vážený pane, 

tímto podávám žádost o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím a žádám o informace: 

- Zda má Ministerstvo zdravotnictví jako vrcholný orgán ochrany veřejného zdraví podklady o 

zdokumentovaných případech za posledních 10 let, kdy dítě předškolního věku, které se nepodrobilo 

stanoveným pravidelným očkováním, vneslo infekci do předškolního zařízení jako tzv. pacient nula, tedy 

bylo prvním nemocným šiřitelem infekce, na kterou se vztahuje pravidelné očkování. Pokud ano, pak 

žádám o poskytnutí těchto podkladů v anonymní podobě bez uvedení osobních údajů subjektů a o 

sdělení kdy a kde došlo k události, o jakou infekci šlo, jaký byl věk šiřitele a nakažených a zda u šiřitele 

nebo nakažených došlo trvalým následkům na zdraví a k jakým, případně zda došlo k úmrtí. 

- Zda Ministerstvo zdravotnictví zpracovalo nebo zda si nechalo zpracovat před předložením novely 

zákona o ochraně veřejného zdraví (sněmovní tisk 530/0), konkrétně ustanovení § 50, analýzu, která by 

zabývala riziky, která představoval pro ochranu veřejného zdraví dosavadní stav. Pokud ano, žádám o 

poskytnutí této analýzy. 

- Zda Ministerstvo zdravotnictví disponuje analýzami medicínské nezbytnosti zavedení plošného očkování 

pro ochranu veřejného zdraví u každé infekční nemoci, u které je stanoveno pravidelné očkování 

vyhláškou o očkování proti infekčním nemocem. Pokud ano, žádám o poskytnutí těchto analýz. 

- Zda Ministerstvo zdravotnictví disponuje analýzami medicínské nezbytnosti u podmínky podrobení se 

pravidelným očkováním pro přístup do předškolních zařízeních dle § 50 zákona o ochraně veřejného 

zdraví, a to u každé infekční nemoci, proti které je stanoveno pravidelné očkování. Pokud ano, žádám o 

poskytnutí těchto analýz. 

Žádám o poskytnutí informací v zákonné lhůtě, tedy nejpozději do 15 dní od doručení žádosti. 

S pozdravem 

Zuzana Candigliota, nar. 14. 7. 1983 

trvale bytem Karla Čapka 17, 690 02 Břeclav 

doručovací adresa: datová schránka by2wpca 


