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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 následující informace: 

1. kolik bylo za každý den jednotlivě v období 1.10.2021 až 12.11.2021 provedeno 

testů u osob s dokončeným očkováním, kolik z nich bylo provedeno ve věkové 

skupině 65+ u osob s dokončeným očkováním 
2. kolik procent tvořily provedené testy u osob s dokončeným očkováním z 

celkového počtu všech testů provedených v každý jednotlivý den uvedeného 

období, kolik procent tvořily provedené testy u osob s dokončeným očkováním ve 

věkové skupině 65+ z celkového počtu všech testů provedených v každý jednotlivý 

den uvedeného období ve věkové skupině 65+ 

3. kolik bylo provedeno testů s diagnostickou a klinickou indikací za každý den 

jednotlivě u osob s dokončeným očkováním a kolik z nich bylo provedeno u osob 

ve věkové skupině 65+ u osob s dokončeným očkováním 

4. kolik bylo provedeno testů s epidemiologickou indikací za každý den jednotlivě 

u osob s dokončeným očkováním a kolik z nich bylo provedeno u osob ve věkové 

skupině 65+ u osob s dokončeným očkováním 

5. kolik bylo provedeno testů s preventivní indikací a při plošném testování za 

každý den jednotlivě u osob s dokončeným očkováním a kolik z nich bylo 

provedeno u osob ve věkové skupině 65+ u osob s dokončeným očkováním 
 
K Vaší žádosti Vám sděluji následující: 

 
MZ disponuje statistickými daty, která pravidelně zveřejňuje 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/. 
 

Na druhém uvedeném odkaze naleznete každý den aktuální data s tím, že v příloze č. 4 
jsou uvedeny nově potvrzené případy ve vztahu k vakcinaci: datová příloha shrnující 
výskyt nákaz u neočkovaných osob, u osob s nedokončeným a dokončeným očkováním. 
Vedle počtu nově potvrzených případů je hodnocen i výskyt nákaz po vakcinaci u populace 
ve věku 65+, a dále počet nákaz s těžkým průběhem opět ve vztahu k očkování. 
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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 . 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 
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