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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 20. 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. Potvrzení, či popření pravosti článků, které jste zaslal v příloze podání 
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 sděluji následující: 
 
Ad 1 
Předmětem zákona č. 106/1999 není potvrzování či popírání pravosti článků. 
 
Ad 2 a ad 3 
Statistické informace, kterými MZ disponuje, jsou veřejně dostupné zde: 
 

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

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

Druhý výše uvedený odkaz je odkazem na denně aktualizované informace s tím, že 
Příloha 4 vždy obsahuje nově potvrzené případy ve vztahu k vakcinaci, konkrétně: 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 

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. 

 
Závěrem mi dovolte Vás upozornit, že podání dle z.č. 106/1999 musí obsahovat příslušné 
zákonné náležitosti, kdy dle § 14, odst. 2, fyzická osoba ve své žádosti uvede jméno, 
příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu nebo bydliště.  

 
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 

 


