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Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle  
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů  
 
Dne 12. 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 statistická data nemocných v souvislosti 
s onemocněním Covid 19, konkrétně: 

• Kolik lidí k dnešnímu dni (Očkovaný a neprodělal kovid, Neočkovaný a neprodělal 
kovid) 

• Prodělal kovid 

• Je v Nemocnici Je na oddělení JIP Zemřel s Kovidem Je mladší 18 let Má 18 - 30  
let Má 31 - 50 let Má 51 – 65 Má 66 a  více 

• S kovidem v Nemocnici k dnešnímu dni 

• S kovidem na oddělení JIP k dnešnímu dni 

• Zemřel s Kovidem k dnešnímu dni 

• Zemřel s kovidem mezi 1.9.2021 a dneškem 

• Je mladší 18 let Má 18 - 25 let Má 26-50 let Má 51 – 65 Má 66 a více. 
 

K Vaší žádosti Vám sdělujeme následující: 

 

MZ disponuje statistickými daty, která pravidelně zveřejňuje zde:  

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 

Datové tiskové zprávy ke covid-19 – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz) 

Další pravidelně zveřejňované informace naleznete na stránkách Českého statistického 

úřadu  - viz Počet zemřelých (aktualizace týdenních časových řad) - časové řady | ČSÚ 

(czso.cz) 

 

V případě, že na výše uvedených odkazech nenaleznete požadovaná data, doporučujeme 

Vám obrátit se na subjekt od MZ odlišný, a to Ústav zdravotnických informací a statistiky 

postupem podle zákona 372/2011 Sb. – požadavek o export/analýzu dat 

https://www.uzis.cz/index.php?pg=covid-19#datove-sady. 

 

Zároveň si Vám dovoluji sdělit, že v případě zájmu o informace je vhodné sledovat webové 

stránky Ministerstva zdravotnictví a Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, 

případně Státního zdravotního ústavu, které jsou pravidelně (každodenně) aktualizovány 

a doplňovány o nové informace  a data.  
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S pozdravem 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 

ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 


