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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 Vaší žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví dne  

10. prosince 2021, evidovanou pod č.j. xxx, prostřednictvím které jste vznesl následující 

dotaz: 

1.Jaký je poměr osob plně očkovaných proti onemocnění Covid 19 a osob neočkovaných 

proti tomuto onemocnění u skupiny osob testovaných na přítomnost viru Sars Cov II? 

Zajímá mne Procentuální zastoupení obou skupin obyvatelstva mezi testovanými, a to 

denně od 1.11.2021 do dnešního dne. 

2. Jaký je poměr osob plně očkovaných proti onemocnění Covid 19 a osob 

neočkovaných proti tomuto onemocnění u skupiny osob testovaných na přítomnost viru 

Sars Cov II s pozitivním výsledkem? Zajímá mne procentuální zastoupení obou skupin 

obyvatelstva mezi testovanými s pozitivním výsledkem, a to denně od 1.11.2021 do 

dnešního dne. 

3. Kde (na jakém veřejně přístupném informačním kanálu) mohu v budoucnu najít 

odpovědi na shora uvedené otázky č.l a č.2? 

4. Pokud MZČR informace o poměrném zastoupení skupin osob plně očkovaných proti 

onemocnění Covid 19 a osob neočkovaných proti tomuto onemocnění u skupiny osob 

testovaných na přítomnost viru Sars Cov II dosud nezveřejňuje, potom MZČR žádám, 

aby tak učinilo bezodkladně, a to nejlépe na portálu https://onemocneni-

aktualne.mzcr.cz/covid-19. 

Pokud MZČR informace o poměrném zastoupení skupin osob plně očkovaných proti 

onemocnění Covid 19 a osob neočkovaných proti tomuto onemocnění u skupiny osob 

testovaných na přítomnost viru Sars Cov I! s pozitivním výsledkem dosud nezveřejňuje, 

potom MZČR žádám, aby tak učinilo bezodkladně, a to nejlépe na portálu 

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19. 
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uvádíme následující: 
 
S ohledem na to, že se jedná o statistická data, dovolujeme si Vás odkázat na webové 

stránky Ministerstva zdravotnictví, kde je většina požadovaných informací v denních 

tiskových zprávách. V případě, že budete požadovat jiné informace, než jsou již 

zveřejněny, obraťte se, prosím na ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR) 

postupem podle zákona č. 372/2011 Sb. – požadavek o export/analýzu dat. 

Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz) 

 
 
 
S pozdravem 
 
 
v z. Ing. Daniela Matějková 

vedoucí oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní agendy 

elektronicky podepsáno 
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