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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 3. prosince 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 požádala o následující informace: 

1. Kolik bylo provedeno PCR testu v ČR za období 01.09.2021 - 30.11.2021. 

2. Kolik testu v období 01.09.2021 - 30.11.2021 bylo pozitivních, dále mi prosím 

sdělte kolik z pozitivních testů za dané období se týkalo očkovaných osob. 

3. Kolik bylo úmrtí v období od 01.09.2021 - 30.11.2021. Prosím sdělení rozepsat - 

úmrtí do 50 let očkovaný - neočkovaný, úmrtí nad 50 let očkovaný - neočkovaný. 

4. Kolik osob leží na JIP v období od 01.09.2021 - 30.11.2021. Sdělení opět žádám 

počet osob na JIP očkovaní - neočkovaní. 

 

K Vaší žádosti Vám sděluji následující: 

 

Ministerstvo zdravotnictví disponuje statistickými údaji, které pravidelně zveřejňuje zde:  

• 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/ : 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 

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 . 
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Závěrem mi dovolte Vás upozornit, že podání dle z.č. 106/1999 Sb. musí splňovat 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 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
 

v z. Ing. Daniela Matějková 
vedoucí oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní agendy  
elektronicky podepsáno 


