
 

 

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2 
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz 

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle  
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů  
 
Dne 4. listopadu 2021 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 požádal o poskytnutí informací ve věci proticovidových vakcín 
a jejich účinnosti: uvedl jste, že „v EU jsou registrovány 4 vakcíny Pfizer, Moderna, 
AstraZeneca a Jannsen. Je pravděpodobné, že budou mít ve vyvolání imunitní odezvy 
různou účinnost v porovnání mezi sebou i mezi přirozenou imunitou získanou proděláním 
Covidu. Požádal jste o informace o počtu covid pacientů: 

A: nakažených  
B: hospitalizovaných celkem 
C: z toho pacientů vyžadujících kyslík  
D: z toho pacientů vyžadujících jip a umělou ventilaci včetně ECMO  
E: zemřelých 

pro skupiny  
1. Neočkovaných 
2: Po prodělání covidu v minulosti (ti co ho dostali podruhé) 
3: Po plném očkování vakcinou Pfizer 
4: Po plném očkování vakcinou AstraZeneca 
5: Po plném očkování vakcinou Moderna 
6: Po plném očkování vakcinou Jannsen; 

a to pro jednotlivé měsíce roku 2021. 
 
Zároveň jste požádal o sdělení celkového počtu osob s ukončeným očkováním podle 
druhu očkovací látky pro jednotlivé měsíce roku 2021 a počet lidí, kteří již covid v minulosti 
prodělali, rovněž pro jednotlivé měsíce roku 2021, aby bylo možné stanovit procentuální 
podíly. 
K Vaší žádosti Vám sděluji následující: 
 
Ministerstvo zdravotnictví jakožto povinný subjekt disponuje daty, která jsou veřejnosti 
dostupná zde: 

• https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-
19?utm_source=general&utm_medium=widget&utm_campaign=covid-19 

• https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum/datove-tiskove-zpravy-ke-covid-19/  
 

Dalšími daty disponuje povinný subjekt od MZ odlišný, a to Ústav zdravotnických informací 
a statistiky. 

Závěrem mi dovolte Vás informovat, že podání v souladu se z. č. 106/1999 Sb. musí 
splňovat příslušná kritéria, a to včetně toho, že dle § 14, odst. 2, fyzická osoba ve své 
žádosti uvede jméno, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu nebo 
bydliště. 
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S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 

 
 


