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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  

21. října 2021, evidovanou pod č.j. xxx, prostřednictvím které jste vznesl následující 

dotazy: 

Pacienti hospitalizovaní v nemocnicích ČR s klinickými příznaky onemocnění COVID a to 

jak z řad neočkovaných tak z řad očkovaných, jsou pacienti, kteří doposud nemoc Covid 

neměli a jde tedy o jejich první prodělávání této nemoci a nebo i tito pacienti již měli 

nemoc Covid a nyní jsou opět hospitalizováni s touto nemocí a mají klinické příznaky této 

nemoci. ? Tento údaj mě zajímá za období od 1.1. 2021 do dnešního dne. Zajímá mě 

tedy počet po měsících, kolik pacientů očkovaných a neočkovaných leželo s příznaky 

Covid v nemocnicích a zda to bylo jejich první prodělávání nemoci Covid nebo už to bylo 

opakované prodělávání nemoci. Tzn. kolik pacientů bylo hospitalizováno s prvním 

proděláváním nemoci a kolik bylo hospitalizováno již s druhým, třetím ....atd. 

proděláváním nemoci. A kolik pacintů bylo z nich očkovaných a kolik neočkovaných. 

 
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) 

 

Současně, prosím přijměte omluvu k velké časové prodlevě s odesláním odpovědi, která 

je způsobena enormním počtem podání, která v těchto týdnech na Ministerstvo 

zdravotnictví směřují v souvislosti s onemocněním COVID 19. 
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S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
Ing. Daniela Matějková 
vedoucí oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní agendy 
elektronicky podepsáno 
 


