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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 18. srpna 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, kterou jste požádal o statistiku vážně 

nemocných v České republice na Covid 19, kteří již byli očkováni, a přesto onemocněli 

s tím, že se dotazujete na nemocné s těžkým průběhem. 

 

K Vašemu dotazu uvádím následující: 

 

Momentálně disponujeme validovanými daty k 15.7.2021. Jakmile budou k dispozici 

odsouhlasená novější data, budou bezodkladně zveřejněna.  

 

V příloze Vám tedy zasíláme prezentaci k dané problematice s tím, že data k 15.7.2021 

ukazují, že po aplikaci 2. dávky bylo u 3 868 252 očkovaných osob dosud zachyceno jen 

4 030 nákaz. V odstupu 14 dní po aplikaci druhé dávky pak byla nákaza prokázána pouze 

u 0,06 % očkovaných oběma dávkami. Potřeba hospitalizace při lehkém průběhu 

onemocnění byla 14 dní po 2. dávce vakcín nahlášena pouze u cca 0,01 % očkovaných, 

těžký průběh onemocnění pak u ještě menšího počtu. Velký podíl nákaz zjištěných po 

vakcinaci propukl velmi brzy po očkování, tedy v časovém okně, kdy očkovaný ještě 

nemohl být chráněn. I se započítáním těchto nákaz zjištěných krátce po očkování se ale 

jedná jen o 1,59 % případů po první dávce a o 0,10 % případů po dávce druhé. I z tohoto 

důvodu Ministerstvo zdravotnictví stanovilo termín bezinfekčnosti na 14 dní po druhé 

dávce očkování. 

 

 

Zároveň, přijměte, prosím omluvu za prodlení v odpovědi, které vzniklo současným 

enormním nárůstem žádostí vůči povinnému subjektu. Děkujeme Vám za pochopení. 

 

 

S pozdravem 
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Mgr. Daniela Kobilková 

ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

Příloha (1) Dle textu 

 

 


