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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  
 
 
Dne 29. 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 ve věci očkování těhotných 
žen: 

• Na základě jakých klinických studií a dalších ověřitelných a doložitelných dat tvrdí 
MZ, že očkování proti Covid 19 je vhodné pro těhotné ženy. Žádám o zaslání  
a poskytnutí těchto studií a dat, o které MZ ve svých tvrzeních a doporučeních 
opírá. 

• Jsou u těhotných žen známy nějaké vedlejší účinky a jaké. 

• Kolik vedlejších účinků bylo zaznamenáno v ČR? 

• Kolik vedlejších účinků bylo zaznamenáno v Evropě? 

• Kolik vedlejších účinků bylo zaznamenáno ve světě? 

• Umřela nějaká těhotná žena v ČR po očkování proti Covid 19? 

• Umřela nějaká těhotná žena v Evropě po očkování proti Covid 19? 

• Umřela nějaká těhotná žena ve světě po očkování proti Covid 19? 
 
K Vaší žádosti sděluji: 
 
MZ vychází z konsenzuálního stanoviska České vakcinologické společnosti České 
lékařské společnosti (ČLS) Jana Evangelisty Purkyně (JEP) a České gynekologické 
a porodnické společnosti ČLS JEP, které je k dispozici na webových stránkách MZ 
zde:    Stanovisko-k-očkování-proti-onemocnění-covid-19-u-těhotných-a-kojících-žen.pdf 
(mzcr.cz). Toto stanovisko je podpořeno zejména známými údaji o bezpečnosti vakcíny, 
ale i tím, že těhotné mívají těžký průběh covid, který může ohrozit na zdraví a životě  
matku i plod. To je známo i z klinických zkušeností s covid u těhotných na území ČR. 
 
Těhotné ženy sice nejsou oproti ženám ve stejné věkové skupině více ohroženy nákazou 
covid-19, mohou však mít závažnější průběh onemocnění.  Vakcinologové  
a gynekologové se proto shodli, že očkování by mělo být umožněno i doporučeno  
i těhotným ženám podobně jako ostatní dospělé populaci.  
 
Přehledem o nahlášených podezřeních na nežádoucí účinky (včetně podezření na úmrtí) 
po vakcínách proti covid-19 disponuje Státní ústav pro kontrolu léčiv, který informace 
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zveřejňuje na svých webových stránkách zde: Přehled: Nahlášená podezření na 
nežádoucí účinky po vakcínách proti covid-19, Státní ústav pro kontrolu léčiv (sukl.cz).  
 
Stran Evropy a ostatních zemí světa jsou informace o nežádoucích účincích v databázi 
Evropské lékové agentury (EMA), potažmo FDA.  
 

Co do dalších informací ve věci nežádoucích účinků/nahlášených úmrtí Vás odkazujeme 
na povinný subjekt od MZ odlišný, a to právě na Státní ústav pro kontrolu léčiv. 
https://www.sukl.cz/tydenni-zpravy-o-prijatych-hlasenich-podezreni-na-nezadouci  
 
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 covid 19. Děkujeme Vám tímto za pochopení. 
 
 
 
S pozdravem  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková  
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 
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