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Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Palackého náměstí 4

128 01 Praha 2

datovou schránkou

v Plzni dne: 11.1.2022 naše značka: 22/0001

vyřizuje:   vaše značka: 

Věc: žádost o poskytnutí informací ohledně nemoci COVID-19
podle zák. č. 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím

Vážení,

obracím se na Vás s několika dotazy, které není možno zjistit (nebo jsem je alespoň

nezjistil) ani z webu Ministerstva zdravotnictví ani z všeho webu.

Na Vás se obracím až poté, co na mé dotazy nebylo schopno Ministerstvo zdravotnictví

odpovědět a v podstatě odpověď na mé dotazy "přehodilo" na Vás.

Zdvořile Vás prosím o odpověď na tyto dotazy:

1. Kolik osob onemocnělo nemocí COVID-19 podruhé a kolik osob onemocnělo nemocí

COVID-19 potřetí.

2. Kolik osob po prodělání nemoci COVID-19 bylo v případě druhé či třetí nákazy

hospitalizováno v nemocnici.

3. Kolik osob, které onemocněly nemocí COVID-19 opakovaně a byly hospitalizovány, bylo

umístěno na JIP.

4. Kolik osob, které onemocněly nemocí COVID-19 podruhé a vícekrát, na tuto nemoc

zemřelo.

5. Kolik očkovaných osob nakazilo osoby neočkované.

6. Kolik neočkovaných osob nakazilo očkované osoby.

7. Kolik osob a v jaké věkové skupině onemocnělo nemocí COVID-19 po ukončeném

očkování a jakou vakcínou byly tyto osoby očkovány.
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Tyto informace mi, prosím, poskytněte za období od začátku pandemie do současnosti.

Předem děkuji za rychlou odpověď.

S úctou

  

Přílohy: odpověď Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 22.11.2021



 

 

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2 
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz 

 
 

 
  

 
 
Váš dopis ze dne 22. listopadu 2021 

 
V Praze dne 7. prosince 2021 

Č. j.: MZDR 42754/2021-2/MIN/KAN 

*MZDRX01IL4RJ* 
MZDRX01IL4RJ 

 

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 
 
Dne 22. listopadu 2021 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. MZDR 42754/2021-1/MIN/KAN.  
 
Předmětným podáním jste požádal o následující informace (za celý minulý a letošní rok 
do okamžiku odpovědi): 

1. Kolik osob onemocnělo nemocí COVID-19 podruhé a kolik osob onemocnělo 
nemocí COVID-19 potřetí. 
2. Kolik osob po prodělání nemoci COVID-19 bylo v případě druhé či třetí nákazy 
hospitalizováno v nemocnici. 
3. Kolik osob, které onemocněli nemocí COVID-19 opakovaně a byly 
hospitalizovány, bylo umístěno na JIP. 
4. Kolik osob, které onemocněli nemocí COVID-19 podruhé a vícekrát, na tuto 
nemoc zemřelo. 
5. Kolik očkovaných osob nakazilo osoby neočkované. 
6. Kolik neočkovaných osob nakazilo očkované osoby. 
7. Kolik osob a v jaké věkové skupině onemocnělo nemocí COVID-19 po 
ukončeném očkování a jakou vakcínou byli tyto osoby očkovány. 

 
K Vaší žádosti sděluji následující: 

 

MZ disponuje statistickými daty, která pravidelně zveřejňuje zde: 

 COVID-19 | Onemocnění aktuálně od MZČR (mzcr.cz) 

mailto:mzcr@mzcr.cz
file://///mzsfps03.mzcr.cz/Dokumenty$/Local/Local/Local/Local/Local/Local/Local/Local/Local/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Word/www.mzcr.cz
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19?utm_source=general&utm_medium=widget&utm_campaign=covid-19
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 Datové tiskové zprávy ke covid-19 – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz) 
 

Druhý výše uvedený odkaz je odkazem na denně aktualizované informace s tím, že  
Příloha 4 vždy obsahuje nově potvrzené případy ve vztahu k vakcinaci, konkrétně: datová 
příloha  shrnující výskyt nákaz u neočkovaných osob, u osob s nedokončeným  
a dokončeným očkováním. Vedle počtu nově potvrzených případů je hodnocen i výskyt 
nákaz po vakcinaci u populace ve věku 65+, a dále počet nákaz s těžkým průběhem opět 
ve vztahu k očkování 

V případě, že na výše uvedených odkazech nenaleznete požadovaná data, doporučujeme 
Vám obrátit se na subjekt od MZ odlišný, a to Ústav zdravotnických informací a statistiky 
postupem podle zákona 372/2011 Sb. – požadavek o export/analýzu dat 
https://www.uzis.cz/index.php?pg=covid-19#datove-sady . 

 
Závěrem, přijměte, prosím, omluvu za prodlevu v odpovědi, která byla způsobena 
enormním počtem podání v souladu se z.č. 106/1999. Děkujeme Vám za pochopení. 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
elektronicky podepsáno 
 

https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum/datove-tiskove-zpravy-ke-covid-19/
https://www.uzis.cz/index.php?pg=covid-19#datove-sady



