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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 Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (InfZ), doručené Ministerstvu zdravotnictví dne 29. 7. 2021, evidované pod č. j.:, ve věci „Počet zemřelých v roce 2021 po týdnech, kteří byli očkováni na COVID-19,“ Vám sdělujeme následující:
Informacemi se pro účely zákona č. 106/1999 Sb. rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. 
Vaše dotazy na počty zemřelých dle obdržených dávek vakcíny proti covid 19 v roce 2021 jsou však dotazem na statistiku, která není v tuto chvíli k dispozici. 
Veškerá možná úmrtí v časové souvislosti vakcinací proti covid 19 spadají do kategorie podezření na nežádoucí účinky po aplikacích vakcín. Jedná se však pouze o podezření na vztah k očkování, časová souvislost rozhodně nemusí znamenat souvislost příčinnou. Všechna hlášení, ve kterých je nahlášeno úmrtí, jsou důkladně hodnocena v rámci ČR a následně na celoevropské úrovni farmakovigilančním výborem pro hodnocení rizik léčivých přípravků (PRAC) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA), v němž má i ČR své zástupce.  Celkový počet úmrtí, která byla nahlášena jako důsledek podezření na nežádoucí účinek vakcín proti COVID-19 a byla odeslána do databáze EudraVigilance, je aktuálně 98. 
Bližší souhrnné údaje lze také nalézt na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), u nichž je však nutné zdůraznit, že agregují všechna hlášení, byť jsou i jen pouhými podezření, nikoliv prokázanými nežádoucími účinky vakcín. SÚKL rovněž připravil veřejně přístupnou sekci věnovanou pandemii COVID-19 s vyčerpávajícími informacemi ohledně vakcín, testů apod.

Veškeré další dostupné kompletní statistiky související s COVID-19 jsou pak dostupné na stránkách Ministerstva zdravotnictví, které jsou denně aktualizovány.

Nad rámec výše uvedeného si dovoluji rovněž upozornit, že zdravotnická statistika je primárně v gesci organizace od Ministerstva zdravotnictví odlišné, konkrétně se jedná o Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR), který je referenčním zdrojem údajů o počtech zemřelých v souvislosti s epidemií COVID-19 Uvádí mj. i metodický komentář s vysvětlením časové prodlevy ve zveřejnění dat na stránkách ČSÚ, na který bylo odkazováno v žádosti., v případě léčivých přípravků pak údaji disponuje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Oběma organizacím lze žádosti dle InfZ adresovat přímo. 
Protože ve své žádosti deklarujete snahu získat objektivní informace pro kvalifikované rozhodnutí o očkování proti nemoci COVID-19, dovoluji si nad rámec požadovaného přiložit dodatečné relevantní informace, které mohou k takovému rozhodnutí přispět. V příloze naleznete přílohu zpracovanou ÚZIS ČR, ve které je na základě dostupných statistických dat doložen pozitivní efekt vakcinace proti COVID-19 v populaci. Dále v příloze přikládám překlad materiálu Vakcíny proti COVID-19 v EU – Vývoj, vědecké hodnocení, schvalování a sledování, který připravila Evropská léková agentura. 
Samozřejmě však nejdůležitější je Vaše pochybnosti a nejistotu konzultovat 
s ošetřujícím lékařem, který nejlépe zná Váš zdravotní stav a může tak navrhnout opatření, která by případné riziko vedlejšího účinku vakcíny mohlo zcela eliminovat, ev. snížit na minimum. 

S pozdravem
Mgr. Daniela Kobilková
ředitelka odboru Kancelář ministra
elektronicky podepsáno
Přílohy
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