
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
Na Bělidle 7,7O20a Ostrava

Datum: 4.t,2aZ2

Věc : Žádost o informaci dle zákona č,106/1999 Sb.

Ná základě zápisu z krizového štábu lVlS kraje konaného29.7t,2027 (přikládám v příloze)žádám v rámcivýše
uvedeného zákona o následující informace v rámci doporučení KHS směrem ke krizovému štábu íVS Kraje,

cituji:

KH§ navrhuje k řešení situace zejména omezení gciálních kontaktů; prioritní přeočkování
kohorty oěkouaných 2 dáukami; urychlené očkování zranitelné populace; očkování
těhotných žen; nošení osobnícl, ochranných prostředků vevnitřa venku; omazení přístupu
na veřejné aka a komunikace rizika; KHS ušem doporučuje provedení osobního
lackdownu"

Žaaam o následující informace:

1) Jméno a příjmení a kontaktníúdaje (email, tel., adresa pracoviště, číslo kanceláře) pracovníka KHS,

který vydal doporučení k očkování těhotných žen

2) Na základě jakých konkrétních studií bylo KHS vydáno toto doporučení (prosím o přiložení k odpovědi)

3) Jakým způsobem v rámci tohoto doporučení ze strany KHS byly provedeny a vyhodnoceny (a jakou
institucí v Čn} studie, které jednoznačně prokazují bezpečnost tohoto očkování pro těhotnou ženu a
její plod. Prosím o přiložení této studie.

4) Jakým způsobem byly před vydáním tohoto doportrčení ze stranV KHS vyhodnoceny již existující
hlášené nežádoucí účinky a předčasné úmrtí nenarozených dětí (předčasné potraty) očkovaných
těhotných žech z ostatních zemí, v souvislosti s COVlD vakcínami (registry VAERS, EMA, MHRA).

Ž;aam o bezodkladné zaslání těchto informací datovou schránkou v URGENTNÍM režimu, jelikož zde dle mého
názoru hrozí ohrožení zdraví a života velkého množství osob,
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Fosley.tn*tí inforrnací dle § 14 odst. 5 pism. d) zákona č. 1,06/1999 Sb., o svobodnéxn přístupu
k informacímo ve znění pozdějšícb předpisů

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jakc povinný subjekt ve smyslu
ustanovení § 2 odst, 1 zélkona č. 106/1999 Sb., o svobcdném přístupu k informactnr, ve

riáIe 1999 Sb.') obdržela dne 4].2a2l žádost fyzické osoby
o informace ve smyslu zákgna ě. 106/1999 Sb.,

prosťednicfvím datové sclrránky,

Y předmětné ádosti žadatel požádal o poskytnutí následujících informací:

,Na zákíadě zápisw z krizovéřzo štábu MS ltrcsje konartého dne 29.1 1,2a2I {přikládám v příloze) žádám v rámci
llýše uvedeného zákona o následuj{cí informace v rámci doporučení Kí{S swěrem ke krizovému štábu MS Kraje,
cituji:

K/JS navrhwje k řešení situace zejména orlzezení sociálnícll kontakíů; prirsritrcí přeočkování kohorty očkovaných
2 davkarni; utychlené ačkování zrttnitelné populace; očkování těhotných žen; nošení osobních ochranných
prastředkŮ vevnitž a venku; omezení přístupu ?xa veřejné akce a komunikrsce rizika; KHS všem doporučuje
provedení os obního lockdov,n u
ž, ,,
Zádum o následujicí informace:

í) Jméno a příjmeni a kantakítlí údaje (email, íel., adresa pracoviště, ciíslo kancelaře) pracowíka KHS,
kteý lydal doporučení k ačkoválzí těhotných žen

2) Na zákíadě ja,lq,ch konkrétních sttdií bylo kí{s vydcmo toto doporučení (prosím a přilaženi k odpovědi)
3) Jakym způsobem v rámci toílato doparučení ze stran}) KHS byly provec{.eny ct lyhodnoeeny (a jaínu

instiíucí v ČR| ,studie, které jeclnoznačně prokazuji bezpečnosí tohoto očkotáruí pro těhoínou ženu c její
píod. Prosím o přiložení této studie.

4} Jakym způsobem byly před vydáním tohato drlporučení ze strany Kí{S l,yhodnoceny již existující htášené
rtežádoucí účinfu a předčasné úmríí nenarozených dětí (předčasně patra{y) očkovanýcřt íěhotných žen
z ostatníclx zert,tí^ v souvislasti ,* COVID vakcínan,,i {registry r'ÁERg, EAá4, MítRÁ)

Žádón, o bezodkladné zaslání těcbto informací ríatovott schránkrsuv {]RGENTNLMrežimu, jelikož zde dle mého
názoru hr{}zí ohražen{ zdraví a života velkěho množství osob"

Po posouzelí obsahu žádosti správní orgán částečně poskytuje žadatdi v souladu s ustanovenírn
§ 14 odst, 5 písrn. d) zákona č. 10611999 Sb. informace, kdy sděluje následující:

Kbodul)žádosti:
Dopcručení k očkování těhotnýclr žen nevydal žádný pracovnik KHS MSK. Pověření pracovníci se uvedeného
dne zírčastnili jednání krizového štábu MSK a zde inťormovali mimo jiné i o cloporučeni mcžnosti očkovárrí
těhotných žen jako jednoho z apatřeni, které by mohlo snížit riziko nákazy a zejména těžlých prriběbů a
komplikací u této části populace. Povinnlý subjekt disponuje infotmací, že krizového štábu Moravskoslezského

1

IČ: 71009167
ID datové schriánky: w8pai4f
web: rvww.khsova.cz

úřední hodiny:
pondělí, sředa 8:00 - l7:00

--l

__]



2-stranaroáodnutíKrajskéhygienickéstarriceMorar.skoslezskóhokrajese nelŮ.l,2022

kraje konaného dne 29.11.2021 se za KHS M§K účastnila Mgr. Zuzana Babišová" vedoucí služebního úřadu -
ředitelka KHS a MUDr. Irena Martinkovrá, ředitelka odboru protiepidernického. Kontaktní rldaje všech
zaměstnanců jsou již weíejnénou informací a jsou dostupné k nahlédnutí na webové skánce organizace
www.khsova.cz.

K bodům 2),3) a 4) ádosti:
Povinný subjekt tímto na zrákladě § 6 odst. l zákona č, 10611999 Sb. žádané informace poskytuje, a sice sdělením
údajů umožňujících vyhledání azískárn jú zveřejněné informace, Nže zasíláme odkazy na internetové stránky,
kde jsou požadované inťornrace zveřejněny:

https ://www,vakcinace.eu/

https:l/www.cdc.gov/coronavirus/20l9-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html

Doporučení vydaly jako konsenzuálni odborné stanovisko Společnost pro vakcinologii a Gynekologicko-
porodnická s;polečnost v pruběhu roku 2a21 - ťanoviska přikládáme v přiloze, Doponrčení rovněž vycltází
z poznatků Ceské vakcinologické společnosti Ceské lékařské společnosti (CLS) Jana Evangelisty Purkyně
(JEP), viz podrobné doporučení Prof. MUDr. Romana Chlíbka, Ph.D., zveřejněné na odkaze
https://www.vakcinace.err/ , kde jsou uvedeny přímým proklikem rovněž i další odkazy na zahraniční zdroje,
v,ýsledky dosfupných studií a odbomou literaturu v anglickém jazyce.

KHS MSK nepřísluší vyhodnocovat jednotlivó odborné studie, neboť to není náplní činnosti povinného subjektu
V této věci se obraťte na příslušné odborné společnosti a vědecká pracoviště, ktená se podobnými studiemi
zabyvaji.

Nad rámec r;vedenélro pak správrrí orgán sděluje, že podie ustanovení § 2 odst" 4 zákona č. i06/1999 Sb.
se povinnost poskytovat informace netýká dotaz&rranázoťyr, budoucí rozhodnutí a vytváření noých iníorrnací.
Právo na infotmace zalrnuje poskytnutí již existujících informací, a to pouze těch, které jsou zákonem svěřeny
do působngsti povinného subjektu, nikaliy ieiich interpretaci či hodnocení.

Podie § 3 odst.3 zákr:rra ě. 10611999 Sb. se informaeí pro účely tolroto zákonarozumí jakýkoliv obsa}i nebo
jelio část v jakékolii, podobě, zaznaruenaný na jakémkoiiv nosiči, ze.iména obsah písernnélla záznamLr na listině,
záznatm* uložerrého v elektronické podobě *ebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.
hrformační povinnost se tak mťlže vrtahcvatpouze k těnr irťormacím, kterymi povinné subjekty v danou ehvíli
digpolqlí, tzn. k informacím reálně existujícím. Režim z,ékona č. 105/1999 Sb. nestanovuie povinnost nové
informace vyírrář€t či ly_iadlyoyal názory povinného subieLŤu k určité prol}lgmatice.

K požadavku žadatele na bezodkladné zaslání inťormací v urgentním režinrrr pak správní orgán sděiuje, že
takový požadavek temá oponr v zákoně, neboť stanovená llrůta pro lryřlzení žádosti o infcrmace _ie 15 dnťr
ode dne přijetí žádosti nebo od doplnění žádosti. Llrrita 15 dnů mťňe bý ze zákorrrrých důvodů prodloužena
nejýše o 10 dtií. nikoliv však zkrácerra.

Mgr. Eva Siejová v, r,
vedoucí oddětrení právního a kontrolního

Kraj ské hy gien i cké stanice Morav skosi ezskélro kraj e
se sídlem v ostravě

R.czd_ěJcvník;

Počet výtisků vyltotoveného dokumentu: 1

1x adresát, počet listů 1- DS

IČ 7fta9167
ID datové schránky: w8pai4f
rveb: wra,,w.khsrrva.cz

úřední hodiny;
pondělí, středa 8:00 - 1 7:00


