
 

 

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 30. listopadu 2021obdrželo 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: 

• Jaká jsou čísla denní počty provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. 

• Jaký je aktuální přehled kontrol krajských hygienických stanic k aktuálními dni prosím 
upřesněte datum kontroly a zjištěných nedostatků jaké byly zjištěny nedostatky v 
dodržování mimořádných opatření proti covid-19 ve stravovacích a maloobchodních 
provozovnách, a počet karantén a izolací, nařízených KHS.  

• Která opatření platí od 26. listopadu t.r. 
a o poskytnutí následujících dokumentů: 

• Nařízení č. 1/2021 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem 
v Ostravě 

• Usnesení vlády České republiky ze dne 18. března 2021 č. 296 

• Krizové a mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 5. 3. 2021 č. j.: MZDR 
47828/2020-19/MIN/KAN a č. j.: MZDR 47828/2020-20/MIN/KAN 

• Usnesení vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 217 

• Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky č.j. MZDR 15757/2020-
45/MIN/KAN, ve znění mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky 
č.j. MZDR 15757/2020-45/MIN/KAN ze dne 19.03.2021 

 
K Vaší žádosti sděluji: 
 
Statistická data k očkování proti onemocnění Covid 19 jsou k dispozici zde:  

• COVID-19: Přehled vykázaných očkování v ČR | Onemocnění aktuálně od MZČR 
(mzcr.cz) 

• Statistiky očkování | COVID očkování (opendatalab.cz). 
 
Statistická data ve věci kontrol krajských hygienických stanic zveřejňuje MZ zde: Kontroly 
protiepidemických opatření v souvislosti s covid-19 prováděné krajskými hygienickými 
stanicemi a Hygienickou stanicí hlavního města Prahy – Ministerstvo zdravotnictví 
(mzcr.cz). V detailech je však třeba se obrátit na povinné subjekty odlišné, a to na 
jednotlivé krajské hygienické stanice. 
 
Ve věci mimořádných opatření si Vás dovolujeme informovat, že platná opatření jsou 
k dispozici na následujících webových stránkách: 

• https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/ 

• https://covid.gov.cz/opatreni. 
 
Ve věci poskytnutí Vámi požadovaných dokumentů uvádím následující odkazy: 
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Nařízení č. 1/2021 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem 
v Ostravě: Narizeni-c-1-2021-ke-zruseni-mimoradneho-opatreni-c-30-2020-KHS-
Moravskoslezskeho-kraje.pdf (mzcr.cz) 
 
Usnesení vlády České republiky ze dne 18. března 2021 č. 296: 
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/vychazky-v-socialnich-sluzbach-
0296.pdf  
 
Krizové a mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 5. 3. 2021 č. j.: MZDR 
47828/2020-19/MIN/KAN a č. j.: MZDR 47828/2020-20/MIN/KAN: 

• Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-zdravotni-a-socialni-sluzby-pacienti-s-
ucinnosti-od-9-3-2020.pdf (mzcr.cz) 

• Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-zdravotni-a-socialni-sluzby-zamestnanci-
s-ucinnosti-od-9-3-2020.pdf (mzcr.cz) 

 
Usnesení vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 217: 
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPY62 
 
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky č.j. MZDR 15757/2020-
45/MIN/KAN, ve znění mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky č.j. 
MZDR 15757/2020-45/MIN/KAN ze dne 19.03.2021:  
MO č.j. MZDR 15757/2020-45/MIN/KAN: 00206BE9F2ED210226210837 (mzcr.cz) 
změněno MO č.j. MZDR 15757/2020-46/MIN/KAN: 
Změna-mimořádného-opatření-ze-dne-26.-února-2021-k-nošení-ochranných-prostředků-
dýchacích-cest-s-účinností-od-20.-3.-2021-do-odvolání.pdf (mzcr.cz) 
Závěrem, přijměte, prosím, naši omluvu za prodlení v odpovědi. MZ již po několik měsíců 
čelí enormnímu počtu žádostí nejen dle z.č. 106/1999 a celkovému enormnímu vytížení 
zaměstnanců v souvislosti s onemocněním Covid 19. Děkujeme Vám tímto za pochopení. 
 
 
S pozdravem  
 
 
Mgr. Daniela Kobilková  
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 
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