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Věc: Vyřízení stížnosti na postup při vyřizování žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (dále jen „ÚZIS ČR“) jako povinný subjekt ve 

smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, posoudil Vaši 

stížnost č. j. UZIS/020064/2021 ze dne 20. 3. 2021, ve věci žádosti o poskytnutí informací č. j. 

UZIS/015728/2021 ze dne 17.3.2021, týkající se následujících informací: 

 

„… v dnešních Novinkách je citát : Velký zájem o očkování pedagogů 

"Učitelé patří mezi skupiny, které se očkují přednostně. Registrovat se mohou od konce února. Zatím to udělalo 

174 600 z nich. „Je to velké číslo. Pedagogů je kolem 180 až 190 tisíc. Naprostá většina projevila zájem o 

očkování. Běží už rezervace termínů. Systém se rozjel,” shrnul šéf ÚZIS. 

Chci vědět, který údaj  citoval, které pedagogy myslel. 

Dále žádám o zaslání dokumentu, odkazu na něj nebo nějakou co nejpřesnější specifikaci zdroje tohoto čísla. 

V poslední době představitelé rezortu zdravotnictví produkují velké množství číselných údajů, které se nedají 

ověřit.…“ 

 

ÚZIS ČR Vám v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 poskytl dne 19. 3. 2021 sdělením 

č. j. UZIS/015728/2021-1 odkaz na internetovou stránku, kde se Vámi požadované informace nacházejí: 

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/api/v2/covid-19#  

 

Proti způsobu vyřízení informace jste podal dne 22. 3. 2021 stížnost č. j. UZIS/020064/2021 

v následujícím znění:  

 

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky  

Praha 2, Palackého nám. 4  

(128 01 Praha 2, P.O.BOX 60) 

 

 

 

 

 

Datovou schránkou:  

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA DNE 

20. 3. 2021 UZIS/020064/2021-1  29. 3. 2021 

   

 

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/api/v2/covid-19
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„… žádal jsem o informace "......Pedagogů je kolem 180 až 190 tisíc. Zatím to udělalo 174 600 z 

nich......" ve vámi zaslaném odkazu nejsou žádná data, nebo přesněji nenalezl jsem tam data, kolik je 

pedagogů v ČR. Vaše data se týkají pouze naočkovaných pedagogů. Chci vědět, který údaj  

citoval, které pedagogy myslel. Dále žádám o zaslání dokumentu, odkazu na něj nebo nějakou co 

nejpřesnější specifikaci zdroje tohoto čísla=počtu pedagogů v ĆR.  Jinými slovy, kde  vzal 

číslo těch 180 až 190 000. Žádám proto o zaslání požadované informace…“ 

 

K Vaší stížnosti ÚZIS ČR uvádí, že při vyřizování Vaší žádosti měl důvodně za to, že žádost směřuje 

na informace, které jsou v gesci ÚZIS ČR. Informace o počtu pedagogů v ČR náleží do působnosti 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky („MŠMT“) a ÚZIS ČR s nimi pouze 

nakládá. Nicméně, v zájmu rychlosti a procesní ekonomie Vám v souladu s ustanovením §16a odst. 5 

zákona o svobodném přístupu k informacím poskytujeme i tuto informaci.  

 

V příloze se nachází rozpis referenční populace zaměstnanců ve školství, kteří mohou být využiti pro 

výpočet incidence nakažených pedagogických pracovníků až na úroveň krajů. Výpočet intenzity 

výskytu je s ohledem na nejednoznačnou kategorizaci dle zaměstnání zatížen určitou chybou. Jako 

menší chybu jsme zvolili přepočet na pedagogické pracovníky vč. vychovatelů a akademických 

pracovníků VŠ (191 221 zaměstnanců) a nikoliv celou skupinu zaměstnanců v odvětví školství dle 

NACE (383 984 zaměstnanců dle nemocensky pojištěných osob z dat ČSÚ). Podrobnější informace o 

zdroji dat o pracovnících ve školství jsou rozepsány v  příloze, případně je možné je čerpat ze 

zveřejněných dat MŠMT https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/rocenky. 

 

 

 

Příloha: Pedagog, školství - referenční populace v ČR 

 

 

 

          

    

 

 

 

 

Poučení o opravném prostředku: 

 

Proti tomuto sdělení lze podat stížnost podle ustanovení § 16a zákona o svobodném přístupu k 

informacím ve lhůtě 30 dnů od doručení tohoto sdělení. Stížnost se podává na ÚZIS ČR a rozhoduje o 

ní Ministerstvo zdravotnictví. Lhůta pro podání stížnosti počíná běžet dnem následujícím po dni 

doručení tohoto sdělení. 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/rocenky


Pedagog, školství - referenční populace v ČR

Druh odvětví / zaměstnání Počet osob Zdroj dat Období
Vzdělávání 383 984         Nem. poj. (ČSÚ) - NACE (85) 1. pololetí 2020
  z toho učitelé a vychovatelé 191 221         údaje MŠMT (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ)   údaje za šk. rok 2019/2020

Rozpis počtu evidovaných pedagogů dle MŠMT Počet osob
Součet z učitelé celkem (FO) 160 136         
Součet z vychovatelé celkem (FO) 16 548           
Účitelé a vychovatelé celkem (FO) 176 684         
Veřejné VŠ – akademičtí pracovníci (přepočtené počty 2019) 14 537           
Učitelé a vychovatelé vč. VŠ celkem 191 221         
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