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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 16. 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 těchto informací za každý kalendářní 

týden za celou ČR souhrnně počínaje 40. týdnem 2021 do posledního týdne před 

poskytnutím informace takto: 

1. počet osob testovaných PCR testem, které byly plně očkované 

2. počet osob testovaných PCR testem, které byly plně očkované a test byl pozitivní 

3. počet osob testovaných PCR testem, které nebyly vůbec očkované 

4. počet osob testovaných PCR testem, které nebyly vůbec očkované a test u nich byl 

pozitivní 

5. průměrný počet osob, které byly v kontaktu s nezletilým dítětem s pozitivním PCR 

testem, které bylo plně očkované (z trasování), k tomu informace 5A, z jakého počtu 

případů byl průměr počítán 

6. průměrný počet osob, které byly v kontaktu s nezletilým dítětem s pozitivním PCR 

testem, které nebylo vůbec očkované (z trasování), k tomu informace 6A, z jakého počtu 

případů byl průměr počítán 

7. počet osob plně očkovaných 

8. počet osob, které nebyly vůbec očkované 

9. počet pozitivních PCR testů, u nichž byl zjištěn původce nákazy, tedy od koho se 

nakazil, kde nákaza proběhla od osoby plně očkované 

10. počet pozitivních PCR testů, u nichž byl zjištěn původce nákazy, tedy od koho se 

nakazil, kde nákaza proběhla od osoby, která vůbec nebyla očkovaná 

11. počet pozitivních PCR testů 

12. počet pozitivních PCR testů, u nichž byl zjištěn původce nákazy. 

 

K Vaší žádosti Vám sděluji následující: 

 

MZ disponuje statistickými daty, která pravidelně zveřejňuje zde: 

• COVID-19 | Onemocnění aktuálně od MZČR (mzcr.cz) 

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