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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 6. 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. xxx. 

 

Předmětným podáním jste požádal o poskytnutí dat o proběhlých očkování proti nemoci 

covid-19, především Vás zajímá míra zapojení cizinců pobývajících na území ČR  

do očkování (data za období 1.1.2021 - 30.11.2021) o: 

• Počtu cizích státních příslušníků očkovaných proti covid-19, s rozlišením na občanství, 
pohlaví a věkové skupiny (pětileté), ideálně ve vzájemné kombinaci těchto ukazatelů. 

• Počtu cizích státních příslušníků, očkovaných proti covid-19, s rozlišením na občanství, 
věkové skupiny a zároveň podle toho, zda byla vakcína hrazena z veřejného pojištění, či 
zdali šlo o samoplátce, a to jak na úrovni jak celé ČR, tak i na úrovni obcí s rozšířenou 
působností (definovaných jménem ORP a kódem ORP). 

• Počtu očkovaných proti covid-19, kteří byli samoplátci, s rozlišením na občany ČR, 
občany EU a občany třetích zemí, na úrovni celé ČR. 

 

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/. 

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 . 

 

 

S pozdravem 
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Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
 
v z. Ing. Daniela Matějková 
vedoucí oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní agendy 
elektronicky podepsáno 


