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V Praze dne 6. října 2021 
 
 
  

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 
    
 
Dobrý den, obracím se na Vás s žádostí o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. O poskytnutí 
informací mám zájem pouze, pokud lze tyto informace poskytnout bezplatně. 
 
 
Níže zasílám své dotazy: 
 
Dotazy:  
 

1) Vede Váš ústav statistické informace o počtu nově pozitivně testovaných osob na 
onemocnění COVID-19, kteří absolvovali očkování proti onemocnění COVID-19 a 
kteří naopak očkováni nejsou? Vedete tuto statistiku i s ohledem na věk pozitivně 
testovaných osob? Tj. abychom věděli, kolik pozitivně testovaných osob bylo např. ve 
věkové skupině 0-18 let s již prodělaným očkováním či neočkovaných? Pokud tuto 
statistiku vedete, od jakého data ji vedete a lze tato statistická data poskytnout?  

2) Vede Váš ústav statistické informace o počtu hospitalizovaných, kterým byla prokázáno 
onemocnění COVID-19? Vedete statistické informace s ohledem na to, abyste určili, 
kolik z těchto hospitalizovaných osob absolvovalo očkování proti onemocnění COVID-
19 a naopak kolik osob je hospitalizovaných a nemají očkování proti onemocnění 
COVID-19? Pokud tuto statistiku vedete, od jakého data ji vedete a lze tato statistická 
data poskytnout?  

3) K otázce číslo dvě, máte statistické informace o tom, kolik z hospitalizovaných osob má 
i jiné zdravotní komplikace (cukrovka, obezita aj.)? Je znám věk hospitalizovaných 
pacientů s přiřazením, kteří byly a neopak nebyly očkováni?  

4) Vede Váš ústav statistické informace o počtu hospitalizovaných, kterým bylo prokázano 
onemocnění COVID-19 a kteří již v minulosti toto onemocnění prodělali (tj. reinfekce)? 
Pokud tuto statistiku vedete, od jakého data ji vedete a lze tato statistická data 
poskytnout?  

5) Vede Váš ústav statistické informace o počtu nově pozitivně testovaných osob na 
onemocnění COVID-19, kteří již v minulosti onemocnění prodělali? Pokud tuto 
statistiku vedete, od jakého data ji vedete a lze tato statistická data poskytnout?  

6) Vede Váš ústav statistické informace o počtu zemřelých mezi očkovanými, 
neočkovanými a osobami, které onemocnění COVID-19 prodělali? Včetně věku těchto 
osob? 

7) Pokud na výše uvedené otázky máte statistické údaje, jsou volně k dispozici?  



 
 
 
 
 
Předem děkuji za zodpovězení mých dotazů. Odpověď postačí zaslat elektronicky na e-
mailovou adresu:  
 
 
S pozdravem a úctou 
 

 
 

 
               




