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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 1. srpna 2022 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) Jaký byl zaznamenán celkový počet záchytů viru chřipky v roce 2018 v ČR. 
2) Jaký byl zaznamenán celkový počet záchytů koronaviru SARS-CoV-2 v roce 
2018 v ČR. 
3) Jaký byl zaznamenán celkový počet záchytů viru chřipky v roce 2019 v ČR. 
4) Jaký byl zaznamenán celkový počet záchytů koronaviru SARS-CoV-2 v roce 
2019 v ČR. 
5) Jaký byl zaznamenán celkový počet záchytů viru chřipky v roce 2020 v ČR. 
6) Jaký byl zaznamenán celkový počet záchytů koronaviru SARS-CoV-2 v roce 
2020 v ČR. 
7) Jaký byl zaznamenán celkový počet záchytů viru chřipky v roce 2021 v ČR. 
8) Jaký byl zaznamenán celkový počet záchytů koronaviru SARS-CoV-2 v roce 
2021 v ČR. 
9) Jaký byl zaznamenán celkový počet záchytů viru chřipky v roce 2022 v ČR. 
10)Jaký byl zaznamenán celkový počet záchytů koronaviru SARS-CoV-2 v roce 
2022 v ČR. 

 
K Vaší žádosti sděluji: 
 
Ve věci Vašeho požadavku MZ disponuje daty, která jsou veřejně přístupná – jsou 
publikována na webových stránkách Státního zdravotního ústavu (chřipka) a Ministerstva 
zdravotnictví (covid-19), konkrétně se jedná o tyto odkazy: 
Chřipka 
http://www.szu.cz/tema/prevence/hlaseni-a-vysledky 
  
Covid - 19  
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 
https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum/datove-tiskove-zpravy-ke-covid-19/  
 
 
Doplňuji, že první případ onemocnění Covid 19 v České republice byl evidován 1. března 
2020, tj. pro roky 2018 a 2019 je dotaz na počet záchytů koronaviru SARS-CoV-2 
irelevantní. 
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S pozdravem  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková  
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 


