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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 

 

K Vaší žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví dne  

25. listopadu 2021, evidovanou pod č.j. xxx, prostřednictvím které jste vznesl následující 

dotaz v následujícím znění: 

„Žádám o následující celorepubliková anonymní data ze dne 19. 11. 2021: 
 
1) Počet hospitalizovaných osob v souvislosti s nemocí covid-19 (dle dostupných dat by 

toto číslo mělo být 5169); 

2) Počet hospitalizovaných osob v souvislosti s nemocí covid-19 v těžkém stavu nebo s 

vysoce intenzivní péčí (dle dostupných dat by toto číslo mělo být 756); 

Dále by mě zajímalo, kolik osob uvedených v bodech 1) a 2): 

a) nemělo plně ukončené očkování proti nemoci covid-19 a zároveň jim nikdy od začátku 

pandemie nebyla nemoc covid-19 prokázána pozitivním PCR testem; 

b) mělo plně ukončené očkování proti nemoci covid-19 a zároveň jim nikdy od začátku 

pandemie nebyla nemoc covid-19 prokázána pozitivním PCR testem; 

c) nemělo plně ukončené očkování proti nemoci covid-19 a zároveň jim alespoň jednou 

od začátku pandemie byla nemoc covid-19 prokázána pozitivním PCR testem. 

d) mělo plně ukončené očkování proti nemoci covid-19 a zároveň jim alespoň jednou od 

začátku pandemie byla nemoc covid-19 prokázána pozitivním PCR testem. 

Jako opovědi na body a), b), c) a d) prosím vždy dvě čísla (jedno pro osoby z bodu 1 a 

druhé pro osoby z bodu 

2). Dané údaje uveďte buď jako absolutní číslo, nebo procentuální vyjádření vzhledem k 

celkovému počtu osob.“, uvádíme následující: 

 
S ohledem na to, že se jedná o statistická data, dovolujeme si Vás odkázat na webové 

stránky Ministerstva zdravotnictví, kde je většina požadovaných informací v denních 

tiskových zprávách. V případě, že budete požadovat jiné informace, než jsou již 

zveřejněny, obraťte se, prosím na ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR) 

postupem podle zákona č. 372/2011 Sb. – požadavek o export/analýzu dat. 

Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz) 
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S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 


