
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
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Váš dopis ze dne: 14. 4. 2021

V Praze 19. 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 16. 4. 2021, evidované pod č. j.:

ve věci dotazů:

1. „Je tabulka (statistika), která je součástí výše specifikovaného článku skutečně

původem z MZ a odpovídají údaje v ní obsažené skutečnosti?

2. Kolik osob zemřelo bezprostředně na onemocnění covid-19 za celou dobu vedení této

statistiky?

3. Kolik z těchto zemřelých osob vykazovalo i jiná život bezprostředně ohrožující

onemocnění, např. konkrétně terminální stadium rakoviny?

4. Obsahuje statistika osob zemřelých na onemocnění covid-19 rovněž úmrtí v důsledku

úrazů, autonehod apod.? Pokud ano, kolik takových případů statistika vykazuje?

5. Obsahuje statistika osob zemřelých na onemocnění covid-19 rovněž úmrtí těch osob,

které vykazovaly příznaky onemocnění covid-19, avšak které přímo na toto onemocnění

testovány nebyly?

6. Je či bude vedena evidence osob zemřelých na onemocnění covid-19, které zemřou

po aplikaci vakcíny, a to první i obou dávek? Pokud taková evidence vedena je, kolik

takových zemřelých osob je evidováno?
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7. Může onemocnět osoba, které byly aplikovány obě dávky očkovací látky proti

onemocnění covid-19, tímto onemocněním, a to jednotlivě ve vztahu k vakcínám všech

výrobců, jimiž se v České republice provádí očkování?“

Vám sdělujeme následující:

Ad1 Není povinností Ministerstva zdravotnictví ověřovat na rozsáhlých statistických

souborech autenticitu dat v režimu zákona č. 106/1999 Sb., dle zadání žadatelů.

S dotazem na zdroje dat je nutné oslovit autora článku či vydavatele předmětného

periodika či je možné verifikaci autenticity dat provést vlastními silami.

Ad2 Dostupné informace jsou veřejně přístupné na portálu COVID-19: Přehled aktuální

situace v ČR;
1

Ad3 Problematika je podrobně vysvětlena ve veřejně přístupném publikovaném přehledu

Mortalitní data, kódování a vymezení úmrtí na COVID-19
2
;

Ad4 dtto

Ad5 dtto

Ad6 dtto

Ad 7 K dotazu lze odpovědět obecně vůči všem v EU schváleným vakcinačním látkám

proti onemocnění COVID-19. Dle pana prof. totiž u očkované osoby dochází po

aplikaci kompletního očkovacího schématu k stimulaci imunitního sytému a následné

tvorbě ochranných protilátek, včetně vysoké buněčné imunitní odpovědi. Tato imunitní

odpověď na očkování poskytuje dostatečně vysokou ochranu před vznikem onemocnění

covid-19, před závažným průběhem, hospitalizacemi nebo úmrtím, což bylo potvrzeno

v řadě klinických studiích fáze I-III u všech registrovaných COVID-19 vakcín. Výsledky

těchto studií jsou veřejně dostupné v jednotlivých odborných časopisech, kde byly

publikovány. Účinnost těchto vakcín před příznakovým onemocněním COVID-19 se

pohybuje od 81-95 %. Kromě prevence onemocnění rovněž první výsledky studií

potvrzují vysokou účinnost na redukci přenosu viru u očkovaných osob.

Nad rámec výše uvedeného si dovolujeme uvést, že ověřené informace a aktuální

(průběžně aktualizovaná) statistická data lze nalézt rovněž na stránkách MZ ke

koronaviru
4
, ev. na portálu vlády ČR ke koronaviru

5
, či na stránkách Státního zdravotního

ústavu
6

nebo na stránkách Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR
7
.

1 https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz

2 https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/doc/zemreli-COVID-19-metodicky-rozbor.pdf

3 předseda České vakcinologické společnosti ČLS JEP, člen poradního týmu MZ

4 https://koronavirus.mzcr.cz

5 https://covid.gov.cz

6 www.szu.cz/temaprevence/momoradna-opatreni-a-doporuceni

7 https://www.uzis.cz (záložka COVID-19 v záhlaví)

2



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

”a ?Z a ČESKÉ REPUBLIKY

Dále si Vám dovolujeme poskytnout doporučený vzor pro formulaci žádostí o odpověď

dle zákona č. 106/1999 Sb., který lze využít v budoucnu pro formulaci žádosti v souladu

s uvedenou normou nejenom při komunikaci s Ministerstvem zdravotnictví, ale i s dalšími

orgány státní správy.

S pozdravem

Příloha

1. Mortalitní data, kódování a vymezení úmrtí na COVID-19;

2. Vzor Žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů


