
 

 

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 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. MZDR xxx doplněnou dne 13. prosince 2021 
s prodlouženou lhůtou přípisem č.j. xxx. 

Předmětným podáním jste požádal o odpovědi na dotazy ad níže. Odpověď MZ 
připojujeme vždy pod Vaším dotazem. 

 

1/ Pokud evidujeme přes 6 mil. osob plně naočkovaných, tak kolik lidí je odhadem 
tzv. bezinfekčních jen (sic!) na základě prodělané nemoci? (půl roku po max.) 
Potřeboval bych se jejich odpočtem od dospělé populace dostat k číslu, kolika 
občanů přes 18 let se týkají zpřísněná opatření (neuznávání testů pro vstup  
do provozoven).   

MZ disponuje statistickými daty, která 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/. 
 

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-  

2/ Sleduje/analyzuje ministerstvo/resort (respektive jemu podřízené instituce)  
i poměr benefit/risk jednotlivých vakcinačních látek dle věkových skupin? Kterým 
konkrétním ukazatelem? Jaká jsou aktuální data (závěry-analýzy na jejich základě), 
respektive, kde je možné je najít? Existují věkové skupiny, u kterých negativa 
očkování převažují nad přínosy (alespoň v průměru – jinak je to vždy 
individuální)? Na jaře 2021 na tuto reálnou možnost upozorňoval profesor Chlíbek 
(Česká vakcinologická společnost). Dneska bychom již mohli mít více relevantních 
a validních dat. Zajímají mě české reálie, ne zahraniční studie.  

Ano, toto posuzuje Státní ústav pro kontrolu léčiv, a to na základě dostupných studií  
a informací. Více informací viz https://www.sukl.cz/prinosy-a-rizika-vektorovych-vakcin-
proti-covid-19-v .  
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3/ Neuvažuje resort o tom, že by vedle počtu úmrtí na/s COVID 19 viditelně  
a transparentně zveřejňoval i statistiky ohledně úmrtí v souvislosti s vakcinací, 
případně počty závažných (ne běžných/očekávaných) vedlejších účinků?  

Dotazy na názory a budoucí rozhodnutí nepodléhají informační povinnosti. Uvádíme však, 
že data se sledují a nežádoucí účinky jsou nahlašované Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, 
který informace zveřejňuje zde: https://www.sukl.cz/tydenni-zpravy-o-prijatych-hlasenich-
podezreni-na-nezadouci.  

 

4/ Přiznalo již ministerstvo zdravotnictví /případně vláda, jiné ministerstvo/ v této 
souvislosti (otázka 3) nějaká odškodnění za způsobené újmy? Kolik registruje 
žádostí? O jaké jde sumy? 

Ministerstvo zdravotnictví k datu 4. 1. 2022 dosud nepřiznalo nikomu náhradu újmy 
způsobenou očkováním proti onemocnění COVID-19. K 3. 1. 2022 registrovalo 
Ministerstvo zdravotnictví 28 žádostí o náhradu újmy způsobenou očkováním proti 
onemocnění COVID-19. Jde o sumy v rozmezí od 65 000 Kč do 100 000 000 Kč. 

 

5/ Asi nikdo nechce zpochybňovat přínos vakcinace pro starší ročníky a i mladší 
populaci s nějakým deficitem imunity (tedy „rizikové skupiny“), ale právě proto by 
mě zajímalo, proč neočkovaní mají volný přístup například do domovů seniorů bez 
testu. I kdyby měli menší nálož infekce než neočkovaní (tvrdí vládní odborníci), tak 
jde přeci pouze o jakýsi průměr. Ale i mezi očkovanými, může být jak „nulový“, tak 
i super-přenašeč virů SARS-COV2, jde tedy o individuální záležitost. Čili: Proč 
tedy ministerstvo riskuje zdraví a životy starších spoluobčanů (byť očkovaných) 
v různých ústavech? Nebo neriskuje? V kontrastu například s nutným testem pro 
neočkovaného pro vstup do restaurace tomu nelze lehce porozumět. 

Povinnost poskytovat informace se dle § 2, odst. 4, netýká dotazů na názory, budoucí 
rozhodnutí a vytváření nových informací, vč do vysvětlování postupu povinného subjektu. 
Bližší informace naleznete zde: https://covid.gov.cz/opatreni/zdravotnicka-socialni-
zarizeni/omezeni-navstev-v-zarizenich-socialni-pece  

 

6/ Jaká je průměrná délka hospitalizace pacientů s COVID? Jak dlouhá je dle testů 
a aktuálních dat průměrná infekčnost takového pacienta? Jak vysoká je úhrada za 
obsazené COVID lůžko /i ve srovnání s ostatními nemocemi/? 

Viz odpověď ad 1. 
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7/ Kolik vakcín a za kolik dosud Česká republika /stát/ koupila? Kolik jich má 
v současné době /k jinému nedávnému datu/ na skladě? Jaké množství očkovacích 
látek a za jakou sumu je případně objednáno/v plánu objednat? 

V roce 2021 bylo do ČR dodáno (včetně darů) 16 870 880 dávek za cca 265 mil. EUR 
(pohyblivý kurz v rámci roku). Na skladě je k dnešnímu dni (4.lednu dopoledne) 1 011 820 
dávek Spikevax, 440 408 dávek Comirnaty (zítra bude o 438 tis. víc), a cca 70 tis. 
Janssenu.  

Pro rok 2022 máme objednáno celkem 13 mil. dávek Comirnaty, dojde také zbytek 
nedodané vakcíny Spikevax (1,3 mil.), nedodané objemy Vaxzevria a Janssen budou  
z větší části darovány do zahraničí. Očekáváme také objednávku 100 tis. dávek Sanofi  
a 371 tis. + 400 tis. Novavaxu. 

 

8/ Můžete publikovat stejné údaje i za testy? 

MZ nedisponuje přesnými údaji, nákupy testů zabezpečuje Správa státních hmotných 
rezerv: Hlavní strana - SSHR.  

 

S pozdravem 

 

Mgr. Daniela Kobilková 

ředitelka odboru Kancelář ministra 
elektronicky podepsáno 

https://www.sshr.cz/

