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. MZDR XXX/MIN/KAN.
Předmětným podáním jste požádal o vyjádření k článkům, které jste zaslal v příloze
Vašeho podání, konkrétně:
1. Potvrzení, či popření pravosti
2. 4283 reinfekcí - jak bylo zjištěno a byli tito jedinci infekční? Jaký % rozdíl projevu nákazy
je u reinfekcí kontra očkování 2. dávkou vakcíny a celkově kolik osob si vyžádalo
v jednotlivých skupinách v nemocnici a na JIP.
K Vaší žádosti Vám sděluji následující:
Předmětem zákona č. 106/1999 Sb. není ověřování pravosti článků.
Co do druhé části Vašeho dotazu Vás odkazujeme na informace, které jsou pravidelně
zveřejňovány na webových stránkách MZ zde: COVID-19 | Onemocnění aktuálně od
MZČR (mzcr.cz) či zde: Datové tiskové zprávy ke covid-19 – Ministerstvo zdravotnictví
(mzcr.cz), kde Tisková zpráva je doplněna následujícími datovými přílohami, které jsou
generovány denně: • Příloha 1 - Denní souhrn nové případy: komplexní shrnutí nových
záchytů nákazy COVID-19 za poslední den a týden. Srovnání situace v jednotlivých krajích
a vyčíslení posledního vývoje v klíčových indikátorech stavu epidemie jako je trend
v počtech nově potvrzených případů, objem realizovaných testů a jejich relativní pozitivita,
odhad reprodukčního čísla vývoj zátěže nemocnic, a další. • Příloha 2 – Komplexní data,
okresy a kraje: denně aktualizované vyčíslení více než 60 parametrů popisujících různé
aspekty stavu a vývoje epidemie (virová zátěž populace, výsledky testů, zátěž nemocnic,
zásah potenciálně zranitelných skupin obyvatel apod.). Parametry jsou publikovány pro
jednotlivé kraje i okresy. • Příloha 3 – Testy, denní souhrn: příloha shrnující počet
provedených testů dle jejich typu a zejména indikace, počty pozitivních záchytů a relativní
pozitivita výsledků. • Příloha 4 – 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.
Dle dostupných informací Ústavu zdravotnických informací a statistiky budou v dohledné
době zveřejněny i další informace týkající se reinfekcí.
Závěrem mi dovolte Vás informovat, že podání dle z.č. 106/1999 musí obsahovat příslušné
zákonné náležitosti, konkrétně 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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