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 Sdělení o prodloužení lhůty k podání informace  
 

K Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví dne  
15. dubna 2022, evidovanou pod č.j. MZDR 12982/2022-1/MIN/KAN, kterou jste požádal 
o poskytnutí níže uvedených informací: 

1) Celkový počet úmrtí čistě na covid a s covidem?  

2) Kolik lidí zemřelo čistě na rakovinu, infarkt, mozkovou mrtvici, cukrovku, chřipku, 
případně další rozšířené nemoci? 

3) Jak se úmrtí projevila statisticky v jednotlivých věkových kategoriích – kojenci, 
batolata, děti,  mládež, střední generace a důchodci? 

4) Kolik lidí zemřelo na následky očkování? 

5) Kolik bylo hlášeno nežádoucích účinků očkování? 

6) Kolik bylo hlášeno nežádoucích účinků očkování u těhotných žen? 

7) Kolik bylo celkem objednáno vakcín, kolik použito, kolik je uskladněno, kolik bylo, 
bude zlikvidováno a v jaké hodnotě, včetně nákladů na likvidaci? 

8) Jaké vysoké byly celkové finanční náklady na pořízení všech druhů vakcin ?      

9) Jaké vysoké byly celkové finanční náklady na všechny druhy testování a na 
pořízení testovacích sad? 

10) Kolik děti trpí v současnosti duševními poruchami? 

11) Kolik chybí v současnosti pediatrů, dětských psychologů a psychiatrů? 

12) Jak MZ ČR kontrolovalo a kontroluje možné zneužívání diagnostikování covidu, 
aby si nemocnice mohly více účtovat za zdravotní úkony pojišťovnám a které jsou více 
honorovány? Potvrzeno věrohodnými svědectvími zdravotního personálu.        

 

Vám sdělujeme následující:  
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S ohledem na enormní počet podání, která v těchto týdnech na Ministerstvo zdravotnictví 
směřují, Vám sděluji, že lhůta k vyřízení Vaší žádosti byla dle ustanovení § 14 odst. 7 
písm. a) a b) zákona č. 106/1999 Sb., prodloužena o 10 dní. Děkuji Vám za pochopení. 

 
S pozdravem 
 
 
 
 
Ing. Daniela Matějková 
vedoucí oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní agendy 
elektronicky podepsáno 
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