
 

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 29. listopadu 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 následující informace:  
1/ Uveďte veškeré známé nahlášené vedlejší účinky k jednotlivým druhům vakcín proti 
nemoci Covid-19 používaných v České republice. 
2/ Uveďte počet neočkovaných ve věkové skupině a/ 20-29 let b/ 30-39 let, a dále pak 
podíl k očkovaným osobám v těchto věkových skupinách. 
3/ Uveďte počet neočkovaných, kteří jsou v současné době hospitalizovaní s těžkým 
průběhem nemoci Covid-19, a to ve věkových skupinách a/ 20-29 let b/ 30-39 let. 
4/ Kolik z těchto hospitalizovaných (viz. bod 3) má přidružené rizikové faktory jako např. 
obezita, srdeční onemocnění, apod.? 
5/ Kolik z těchto hospitalizovaných (viz. bod 3) již prodělalo nemoc Covid-19, a v rámci 
reinfekce byli hospitalizováni? 
6/ Na základě těchto dat uveďte šanci (v procentech) na těžký průběh nemoci Covid-19  
a hospitalizaci osoby, která je neočkovaná, bez veškerých přidružených rizikových faktorů 
a zároveň nemoc Covid-19 prodělala, a to ve věkových skupinách a/ 20-29 let b/30-39 let. 
 
K Vaší žádosti Vám sděluji následující: 
 
Ad 1 
Nežádoucí účinky jsou nahlašovány povinnému subjektu od MZ odlišnému, a to Státnímu 
zdravotnímu ústavu, který na webových stránkách SÚKL pravidelně (každý první čtvrtek 
v měsíci) zveřejňuje přehled obsahující počet přijatých hlášení a také hlášené reakce. Jde 
o hlášení, se kterými se dále pracuje, a na základě dat z celého světa se hodnotí možná 
souvislost s očkováním. Informace jsou k dispozici zde: https://www.sukl.cz/tydenni-
zpravy-o-prijatych-hlasenich-podezreni-na-nezadouci.  
 
Ad 2, ad 3, ad 4, ad 5, ad 6 
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/. 
 

Na druhém, výše uvedeném odkazu, je vždy v příloze č. 4 datová příloha shrnující výskyt 
nákaz u neočkovaných osob, u osob s nedokončeným a dokončeným očkováním. Vedle 
počtu nově potvrzených případů je hodnocen i výskyt nákaz po vakcinaci u populace ve 
věku 65+ a 75+, dále počet nákaz s těžkým průběhem opět ve vztahu k očkování. Nově 
je implementováno i hodnocení posilujících dávek očkování. 
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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 . 
 
 
Závěrem přijměte prosím omluvu za prodlevu v odpovědi, která vznikla z důvodu 
enormního počtu podání, směřujících v těchto týdnech na Ministerstvo zdravotnictví 
směřují v souvislosti s onemocněním COVID 19. 
 
Velice děkuji za pochopení. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
elektronicky podepsáno  
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