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Odkaz na zveřejněnou informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím
Vážený pane předsedo,
dne 1. 12. 2020 byla Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) doručena prostřednictvím datové
schránky Vaše žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), ve které požadujete
poskytnutí informace o tom,
1) kolik druhů povolených vakcín v současnosti existuje v ČR pro děti a dospělé, a
2) u kolika procent očkovaných se vyskytli nežádoucí reakce, případně u kolika očkovaných došlo k trvalým
škodám, nebo úmrtí.
Ústav posoudil podstatné náležitosti žádosti a zjistil, že předmětná žádost je přípustná a žádosti se vyhovuje.
K Vaší žádosti uvádíme, že požadované informace v bodě 1 jsou veřejně dostupné na webových stránkách
Ústavu, a to v databázi léčivých přípravků https://www.sukl.cz/modules/medication/search.php, po zaškrtnutí
filtru ATC (anatomicko-terapeuticko-chemické) skupiny „J07: vakcíny“ a část požadovaných informací v bodě 2
v každoročním druhém čísle zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv, které Ústav vydává a zveřejňuje na svých
webových stránkách.
K bodu 2 dále uvádíme, že Ústav sbírá pouze hlášení podezření na nežádoucí účinky (dále jen „NÚ“), nemáme
tedy informace, kolik se skutečně vyskytlo reakcí, ale jen kolik bylo Ústavu nahlášeno podezření na NÚ.
Některá nahlášená podezření na NÚ ve skutečnosti vůbec nemusí mít vztah k podané vakcíně, to znamená, že
počet nahlášených podezření na NÚ neodpovídá počtu NÚ, které se skutečně vyskytly. Naopak, nežádoucích
účinků se v klinické praxi stává nesrovnatelně více, než kolik je Ústavu nahlášeno (dle různých odhadů
vycházejících z epidemiologických údajů).
Rovněž není možné uvést výskyt NÚ v procentech očkovaných, protože nevíme, kolik osob bylo očkováno
(známe spotřeby vakcín, tj. kolik vakcín bylo dodáno distributorům, ale nemáme údaje o tom, kolik osob bylo
skutečně očkováno).
V souladu s ustanovením § 6 zákona o svobodném přístupu k informacím Vás tímto odkazujeme na webové
stránky Ústavu, kde jsou zveřejněny Vámi požadované informace, a to konkrétně na těchto odkazech:


https://www.sukl.cz/modules/medication/search.php?data[atc_group]=J07 (popř. odkaz na
pojmenování jednotlivých ATC skupin pro vakcíny je zde:
https://www.sukl.cz/modules/medication/atc_tree.php?current=J07#J07),
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https://www.sukl.cz/sukl/nezadouci-ucinky-leciv-informacni-zpravodaj (z úvodní stránky zobrazíte
„Ostatní činnosti“, dále „Publikační činnost“, nakonec „Nežádoucí účinky léčiv - informační
zpravodaj“).

S pozdravem
Mgr. Irena Storová, MHA
ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv
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