
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Are-:1 ”a z. vz] „, ČESKÉ REPUBLIKY

Váš dopis z 12. dubna 2021

Praha 26. dubna 2021

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle

zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené

Ministerstvu zdravotnictví dne 12. dubna 2021, evidované pod č. j.:

ve věci:

1. Jaké jsou 3 nejčastější vakcíny proti Covid 19 v ČR a jejich počty naočkovaných lidí?

2. U těchto naočkovaných lidí, jaké jsou hladiny protilátek po 3 měsících od první dávky

vakcíny? Probíhají na zjištěné protilátky studie?

3. Počty úmrtí spojené s vakcinací u těchto 3 nejčastějších vakcín? Dále mě zajímá, zda

tito zemřelí prodělali nemoc Covid 19 a bez prodělání nemoci Covid 19?,

Vám sdělujeme následující:

Ad 1)

3 nejvíce využívané vakcíny v České republice jsou Comirnaty, COVID-19 Vaccine

Moderna, a VAXZEVRIA. Aktuální počet vykázaných očkování jednotlivými vakcínami je

dostupný na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví, zde: https://onemocneni-

aktualne.mzcr.cz/vakcinace-cr.

Ad 2)

Informacemi o hladinách protilátek po 3 měsících od první dávky vakcín Ministerstvo

zdravotnictví nedisponuje. Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela nový virus, neexistují

v současné době dostatečné poznatky o tom, jak dlouho po očkování se imunita
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navozená vakcínou zachová, nebo zda bude potřeba pravidelného přeočkování. U všech

vakcín, distribuovaných do ČR, probíhají klinické studie zjišťující dobu ochrany před

onemocněním COVID-19. Tyto a další informace jsou dostupné na webových stránkách

Státního ústavu pro kontrolu léčiv, zde https://www.sukl.cz/vakciny-proti-covid-19.

Ad 3)

Na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv je uveden pouze celkový

počet úmrtí, nahlášených jako důsledek podezření na nežádoucí účinek vakcín proti

COVID-19. Aktuální počet, včetně přehledu hlášení podezření na všechny nežádoucí

účinky po vakcínách proti COVID-19 a dalších podrobností, je dostupný na webových

stránkách SÚKLu, zde https://www.sukl.cz/tydenni-zpravy-o-prijatych-hlasenich-

podezreni-na-nezadouci.

S pozdravem


