
 

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2 
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz 

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  

 

Dne 25. listopadu 2021 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) Vaši žádost o upřesnění 

odpovědi na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovanou pod č.j. xxx.  

 

Předmětným podáním jste požádala o následující informace:  

1. Jaké konkrétně byly mezi denní přírůstky pacientů covid pozitivních, hospitalizovaných 

s Covidem a osob v těžkém stavu v měsíci listopadu? Pokud nedošlo mezi úterkem 23.11. 

a čtvrtkem 25.11., kdy byl vyhlášen nouzový stav, k zásadní konkrétní změně přírůstku, 

pak prosím informaci, k jaké zásadní změně nějakého konkrétního parametru došlo mezi 

úterkem 23.11. a čtvrtkem 25.11., že k vyhlášení nouzového stavu došlo právě ve čtvrtek 

i přes prohlášení premiéra z úterý?  

2. jaká je denní kapacita očkovacích míst v rámci jednotlivých krajů do konce prosince?  

3. Kolik očkovacích dávek je k dispozici pro jednotlivé kraje po dnech do konce prosince?  

4.Proč neměl Moravskoslezský kraj v říjnu dostatek dávek očkovací vakcíny, aby mohli 

být včas 3.dávkou proočkováni klienti sociálních zařízení např. Alzheimercentrum Ostrava, 

které bylo následně 1.11. uzavřeno z důvodu rozšíření nákazy mezi očkovanými? 

Očkování pak bylo následně narychlo prováděno u části klientů až ve 2.týdnu listopadu, 

někteří 3.dávku nemají ani dnes. 

5.Z jakého konkrétního důvodu došlo k omezení neočkovaných až v 2.polovině listopadu 

a ne již např. v měsíci září, kdy bylo i pro laika z vývoje situace jasně čitelné, že 

"nicnedělání", které MZ a vláda předvádí, nemůže skončit jinak, než špatně? 

6. jak konkrétně měla vypadat "Tečka" za pandemií slibovaná kampaní, MZ a Vládou ČR? 

Pokud "tečkou" mělo být přetížení nemocnic, vyhlášení nouzového stavu, omezení 

podnikání a "zkažení předvánočního období", které právě zažíváme, bylo korektní toto 

jasně sdělit občanům. Naivní očkovaní "dětinové" jako já předpokládali, že se MZ a vláda 

poučili, situaci zvládnou a v zájmu očkované většiny, zdravotníků a zajištění kompletní 

péče o všechny, nejen o covidové pacienty, přijme razantní a včasná opatření, která už 

neomezí život v zemi. Skutečně předpokládáte, že aktuální situace méně prohloubí 

"nepřátelství" mezi "klubem" očkovaných a neočkovaných, než povinné očkování pro 

všechny?  

 
K Vaší žádosti sděluji: 
 
Ad 1 
Ministerstvo zdravotnictví disponuje statistickými údaji, které pravidelně zveřejňuje zde:  
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• https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-
19?utm_source=general&utm_medium=widget&utm_campaign=covid-19 

•  https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum/datove-tiskove-zpravy-ke-covid-19/ 

 
Dále připravujeme 4 nové otevřené datové sady, které komplexním způsobem popisují 
epidemiologickou situaci ve vztahu k vykázaným očkováním. Primárním cílem je 
poskytnout ucelený pohled na průběh epidemie COVID-19 prostřednictvím základních  
i pokročilých epidemiologických charakteristik. Více informací najdete zde: data.nzis.cz 
Domovská stránka . 

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 2 

Z Vašeho dotazu není zřejmé, zda se tážete na volnou kapacitu či na kapacitu celkově, 

každopádně mění se v průběhu dní. Na stránce Přehled očkovacích míst 

(uzis.cz) najdete aktualizovaný přehled kapacity očkovacích míst. Zjistíte, kolik osob je 

zaregistrovaných a čeká na rezervaci termínu očkování a kolik osob obdrželo zvací zprávu 

k rezervaci termínu za posledních 7 dní. U jednotlivých očkovacích míst vidíte, jakou 

vakcínou se očkuje, zda očkují děti či samoplátce, nebo zda se jedná o očkovací místo 

bez nutné předchozí registrace. 

 

Ad 3 

Systém je již od léta t.r. postaven na objednávkách jednotlivých očkovacích míst  

a ordinacích VPL a PLDD. Kraj již objednávku jako celek neorganizuje, pokud se k tomu 

sám nerozhodně. 

 

Ad 4 

Kraj jako takový očkovací látky neobjednává. Zajistit si dostatek očkovacích látek je 

povinností poskytovatele, který očkování provádí. Zda se tak děje přes krajská distribuční 

místa, nebo přímou objednávkou od distributora, záleží na systému v  daném kraji.  

 

Ad 5 

Vzhledem ke kontinuálnímu a významnému zvyšování počtu nově diagnostikovaných 

případů onemocnění covid-19, zejména pak ve skupině osob, u nichž je riziko závažného 

průběhu vyšší, a stejně tak jako zvyšování počtu hospitalizovaných pacientů včetně těch 

na odděleních JIP, stále vysokému počtu vnímavých osob v populaci, zejména v ohrožené 

skupině obyvatel a narůstající tempo celorepublikového komunitního šíření onemocnění 
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covid-19 přistoupilo Ministerstvo zdravotnictví k uvedeným změnám. Největší riziko 

přenosu viru SARS-CoV-2 je dlouhodobě spojováno s hromadnými akcemi, a to 

především proto, že jsou charakterizovány kumulací velké počtu neznámých osob  

a vysokou mobilitou, mezi účastníky často dochází k dlouhodobé a blízké interakci, což  

v případě viru SARS-CoV-2 významně zvyšuje riziko jeho přenosu. Proto Ministerstvo 

zdravotnictví přistoupilo k omezení způsobu prokazování tzv. bezinfekčnosti (osoby 

očkované a po prodělání nemoci), protože, jak je popsáno níže, v současné epidemické 

situaci při takto vysoké virové náloži je kontakt s osobou velmi pravděpodobný, a tak dopad 

tohoto kontaktu osoby očkované nebo po prodělání nemoci do zdravotního systému je 

výrazně nižší než u neočkované osoby. Proto bylo přistoupeno k tomuto omezení, i z toho 

důvodu, že ekonomické a společenské dopady tohoto opatření na celou populaci jsou 

mnohem nižší než uzavření daných provozoven nebo znemožnění poskytování daných 

služeb. 

 
Ad 6 
Informace k předmětné kampani jsou k dispozici na odkaze: Startuje národní informační 
kampaň k očkování, chce především odpovídat na otázky kolem vakcinace | Vláda ČR 
(vlada.cz) 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
 
v z. Ing. Daniela Matějková 
vedoucí oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní agendy  
elektronicky podepsáno 

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/startuje-narodni-informacni-kampan-k-ockovani--chce-predevsim-odpovidat-na-otazky-kolem-vakcinace-187652/
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