
 

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2 
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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 Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu 
zdravotnictví (MZ) dne 21. listopadu 2022, evidované pod č. j.: xxx, kterou jste požádali o 
následující informace: 

1) Kolik dětí do 6 let bylo očkováno proti covidu do dnešního dne? 
2) Kolik mládeže od 7 let do 18 let bylo očkováno proti covidu do dnešního dne? 
3) Kolik bylo hlášeno nežádoucích účinků očkování u dětí do 6 let a mládeže od 7 do 

18 let? 
4) Kolik bylo podáno trestních oznámení ohledně nežádoucích, vedlejších účinků 

vakcín proti covidu u dětí do 6 let, mládeže do 18 let a lidí od 19 let? 
5) Kolik je k dnešnímu dni hlášeno nakažených covidem? 
6) Kolik pitev bylo provedeno v souvislosti s covidem: smrt čistě na covid, smrt ve 

spojení s covidem a s jiným onemocněními? 
7) Bude MZ ČR podávat trestní oznámení pro šíření poplašné zprávy – viz. např. 

varování pana Karla Nešpora o „pytlech s tisíci mrtvolami na Vánoce“?; 

Vám sděluji následující:  

 
Ad 1 + Ad 2 
MZ disponuje daty, která zveřejňuje na webových stránkách MZ zde: COVID-19: Přehled 
vykázaných očkování v ČR | Onemocnění aktuálně od MZČR (mzcr.cz), kde je, mimo jiné, 
k dispozici i přehled očkování v jednotlivých věkových skupinách (0 – 11 let, 12 – 15 let, 
16 – 17 let) a dále pak zde: https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/denni-prehled-dat-k-
ockovani-proti-covid-19-k-21-11-2022/. 
 
V případě, že nenaleznete Vámi požadovaná data na webových stránkách MZ, 
dovolujeme si Vás odkázat na povinný subjekt od MZ odlišný, a to Ústav zdravotnických 
informací a statistiky – viz žádost o export dat https://www.uzis.cz/index.php?pg=kontakt-
-zadosti-o-data-analyzy.  
 
 
Ad 3 + Ad 4) 
Podezření na nežádoucí účinky jsou nahlašována povinnému subjektu od MZ odlišnému, 
a to Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv: 

• obecně: Nežádoucí účinky (sukl.cz),  

• vakcíny proti Covid 19: Podezření na nežádoucí účinky po vakcínách proti covid-19, Státní 
ústav pro kontrolu léčiv (sukl.cz))  
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Ad 5 
V této části Vás odkazujeme na veřejně dostupné informace zde: Vybrané indikátory stavu 
a šíření epidemie a denní souhrn testů na covid-19 k 21. 11. 2022 – Ministerstvo 
zdravotnictví (mzcr.cz)  
 
 
Ad 6 
V této části si Vás dovolujeme odkázat na povinný subjekt od MZ odlišný, a to Ústav 
zdravotnických informací a statistiky – viz žádost o export dat 
https://www.uzis.cz/index.php?pg=kontakt--zadosti-o-data-analyzy. 
 
 
Ad 7 
V tuto chvíli nikoli. 
 
 
S pozdravem  
 
 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková  
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 
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