
From:  
Sent: Friday, January 22, 2021 3:21 PM 
To: hospital <hospital@homolka.cz> 
Subject: žádost 

 
Nemocnice Na Homolce 

Roentgenova 37/2, 150 30  Praha 5 
 
Dobrý den, prosím Vás, měl bych na Vás prosbu. Žádám Vás tímto o zaslání údajů k počtu očkování proti 

covid-19 ve vaší nemocnici k dnešnímu dni.  
 

Můžete mi říct, kolik vakcíny jste podali?  
V kolika případech z toho šlo o zdravotníky?  
V kolika případech z toho šlo o ostatní zaměstance vaší nemocnice?  
V kolika případech z toho šlo o seniory nad 80 let? 
V kolika případech z toho šlo o pacienty hospitalozvaný ve vaší nemocnice? 
V kolika případech z toho šlo o ostatní osoby?  
Kolik lidí z tohoto počtu bylo do 30 let?  
Kolik lidí z tohoto počtu bylo mezi 30 až 50 let?  
Kolik lidí z tohoto počtu bylo mezi 50 až 80 let? 
Kolik lidí z tohoto počtu bylo nad 80 let?  
 

Děkuji Vám za reakci!  
   
 
I.                   Povinný subjekt 
Nemocnice Na Homolce podle zákona č. 106/99 o svobodném přístupu k informacím patří mezi povinné 

subjekty. 
  
II. Žadatel 
Tuto žádost podává  , datum narození  , bytem     . 

Odpovědi prosím emailem na adresu   
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E-mail:    
PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU (na žádost žadatele) 
 
 
V Praze dne 15. 2. 2021 
 
 
Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
 
Vážený pane      ,  
 
jménem Nemocnice Na Homolce, IČO: 00023884, se sídlem Roentgenova 37/2, 150 00, Praha 5 (dále jen 
„Nemocnice“) reaguji na Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím ze dne 22. 1. 2021 (dále jen „žádost“), jejímž předmětem byly následující otázky: 
 
„1. Můžete mi říct, kolik vakcíny jste podali?  
2. V kolika případech z toho šlo o zdravotníky?  
3. V kolika případech z toho šlo o ostatní zaměstnance vaší nemocnice?  
4. V kolika případech z toho šlo o seniory nad 80 let? 
5. V kolika případech z toho šlo o pacienty hospitalizované ve vaší nemocnici? 
6. V kolika případech z toho šlo o ostatní osoby?  
7. Kolik lidí z tohoto počtu bylo do 30 let?  
8. Kolik lidí z tohoto počtu bylo mezi 30 až 50 let?  
9. Kolik lidí z tohoto počtu bylo mezi 50 až 80 let? 
10. Kolik lidí z tohoto počtu bylo nad 80 let?“ 
 
Na základě výzvy Nemocnice k upřesnění žádosti jste následně dne 29. 1. 2021 doplnil, že se žádost vztahuje 
ke všem podaným vakcínám. Otázka č. 5 byla upřesněna tak, že se jedná o pacienty hospitalizované 
v Nemocnici v době podání vakcíny. 
 
Na základě shora uvedeného Vám sdělujeme následující. 
 

1. Ke dni 22. 1. 2020 podala Nemocnice v souvislosti s očkováním proti onemocnění Covid-19 celkem 
2376 dávek vakcíny. 

2. Z výše uvedeného bylo 1664 dávek podáno zdravotníkům. 

3. Z celkového počtu dávek bylo 77 dávek podáno ostatním zaměstnancům Nemocnice vykonávajícím 
svou činnosti v přímé souvislosti se zdravotnickým provozem Nemocnice. 

4. Z celkového počtu dávek bylo 632 dávek podáno seniorům starším 80 let. 

5. Celkem 3 dávky ze shora uvedeného celkového počtu byly podány pacientům hospitalizovaným 
v Nemocnici. 

 



 
 

 

NEMOCNICE NA HOMOLCE                                            IČ: 00023884                                                  TEL.: +420 257 273 000 
Roentgenova 37/2                                                        DIČ: CZ00023884                                                         + 420 257 272 531 
150 30  PRAHA 5                                                          bankovní spojení:                                       + 420 257 272 530 
                                                                                  číslo účtu: 17734051/0710                          FAX: + 420 257 273 001 

 

6. Dále sdělujeme, že „ostatním osobám“ (tj. osobám mimo shora uvedené kategorie) mladším 80 let 
nebyla v Nemocnici podána žádná vakcína. Na základě této skutečnosti dále nezodpovídáme otázky 
7 – 10, neboť se domníváme, že žádost se týkala věkové struktury právě těchto „ostatních osob“ a 
naopak není ve veřejném zájmu sdělovat věkovou strukturu zdravotníků, kterým byla poskytnuta 
vakcína. 

 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
…………………………….............  
 
 
Nemocnice Na Homolce 


