Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Dne 17. 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 doplněnou dne 22. listopadu 2021,
evidovanou pod č.j. xxx.
Předmětným podáním jste požádala o následující informace:
1) Počet nakažených Covid 19 (pozitivních) za období 1.8.-15.11.2021 v porovnání
se stejným obdobím roku 2020 (dle věkových kategorií)
2) Z toho počet očkovaných (dle věkových kategorií)
3) Počet hospitalizovaných s Covid 19 za období 1.8.-15.11.2021 v porovnání se
stejným obdobím (dle věkových kategorií)
4) Z toho počet očkovaných (dle věkových kategorií)
5) Počet hlášených případů komplikací spojených s očkování proti Covid 19
6) Počet hospitalizovaných z důvodu komplikací spojených s očkováním proti
Covid 19
7) Jak ministerstvo plánuje odškodnit lidi, kteří mají vážené zdravotní komplikace
po očkování proti Covid 19
8) Jak ministerstvo plánuje nahradit náklady neočkovaným rodičům, jejichž děti se
nebudou moci účastnit již zaplacených kroužků – tyto děti nemusejí být očkované,
ale jsou malé a na kroužky sami nemohou.
9) Pokud ministerstvo (vláda) plánuje vyhlásit nouzový stav z důvodu přetížených
nemocnic, proč nevyužije pomoci armády a nepostaví „polní“ nemocnice, jako
tomu bylo např. v minulém roce.
K Vaší žádosti Vám sděluji následující:
Ad 1, ad 2, ad 3, ad 4, ad 6
Ministerstvo zdravotnictví disponuje statistickými údaji, které pravidelně zveřejňuje zde:
• https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid19?utm_source=general&utm_medium=widget&utm_campaign=covid-19: data od roku
2020 (konkrétně od 1.3.2020).
• https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum/datove-tiskove-zpravy-ke-covid-19/ : kdy příloha
č. 4 je vždy 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.
Dále připravujeme 4 nové otevřené datové sady, které komplexním způsobem popisují
epidemiologickou situaci ve vztahu k vykázaným očkováním. Primárním cílem je
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poskytnout ucelený pohled na průběh epidemie COVID-19 prostřednictvím základních i
pokročilých epidemiologických charakteristik. Více informací najdete zde:
https://data.nzis.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.

Ad 5
Vaši žádost nezbývá než v této části odložit dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona
č. 106/1999 Sb., podle kterého povinný subjekt žádost odloží v případě, že se požadované
informace nevztahují k jeho působnosti.
Informacemi disponuje povinný subjekt od MZ odlišný, a to Státní ústav pro kontrolu léčiv,
který přijímá hlášení o podezření na nežádoucí účinek. Informace jsou pravidelně ze
strany SUKL zveřejňovány zde: Přehled: Nahlášená podezření na nežádoucí účinky po
vakcínách proti covid-19, Státní ústav pro kontrolu léčiv (sukl.cz).

Ad 7
Český zákonodárce rozhodl, že stát na základě zákona č. 569/2020 Sb., o distribuci
léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19,
o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně
zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, nahradí osobě, která se nechala očkovat léčivým přípravkem podle
§ 1 odst. 1, újmu způsobenou očkováním léčivým přípravkem podle § 1 odst. 1, došlo-li
následkem tohoto očkování k zvlášť závažnému ublížení na zdraví očkovaného, vytrpění
bolesti, ztrátě na výdělku nebo ztížení společenského uplatnění. Pro posouzení této újmy
a rozsah náhrady se použije zákon č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným
očkováním, obdobně.

Ad 8, ad 9
Povinnost poskytovat informace dle z.č. 106/1999 se netýká dotazů na názory, budoucí
rozhodnutí a vytváření nových informací (§ 2, odst. 4).

S pozdravem
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Mgr. Daniela Kobilková
ředitelka odboru Kancelář ministra
v z. Ing. Daniela Matějková
vedoucí oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní agendy
elektronicky podepsáno
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