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Věc:   Poskytnutí informací na základě žádosti dle zák. č. 106/1999 Sb. 

 

Vážený pane …………., 

 

Fakultní nemocnice Bulovka (dále jen „FNB“ nebo „povinný subjekt“), jakožto povinný subjekt 

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“), obdržela dne 6. 10. 2021 Vaši písemnou žádost, kterou podle 

zákona žádáte o zaslání informací k očkování proti onemocnění covid-19, k hospitalizaci a úmrtí 

pacientů s onemocněním covid-19, k vybraným lékům a k dalším souvisejícím otázkám (dále jen 

„Žádost“). 

 

Na Vaše dotazy odpovídáme následovně: 

 

„1) Kdy započalo očkování ve Vaší nemocnici proti onemocnění COVID-19 a kolik osob bylo ve 

Vaší nemocnici k dnešnímu dni naočkováno? Vedete si tuto statistiku? Pokud ano, je možné ji 

poskytnout za jednotlivé měsíce?“ 

 

Očkování proti onemocnění covid-19 započalo ve FNB dne 27. 12. 2020. Ke dni doručení 

Žádosti, tj. ke dni 6. 10. 2021, bylo ve FNB naočkováno 1 nebo 2 dávkami 50 115 osob. Data 

nezahrnují počty z Očkovacího centra na Hlavním nádraží. 

 

2020 prosinec 1 053 

2021 leden 8 584 

2021 únor 8 806 

2021 březen 13 239 

2021 duben 14 001 

2021 květen 14 828 

2021 červen 14 448 

2021 červenec 9 868 

2021 srpen 4 186 



 

2021 září 3 145 

2021 říjen 764 

 

 

„2) Od 20.9.2021 očkujete i třetí dávkou, kolik 3 dávek jste již aplikovali a jaký byl věk těchto 

pacientů?“ 

 

Od 20. 9. 2021 do dne doručení Žádosti, tj. do dne 6. 10. 2021, bylo ve FNB očkováno 516 osob 

třetí dávkou vakcíny proti onemocnění covid-19 (myšleno třetí v našem zařízení). 

 

věk  

10 - 19 1 

20 – 29 50 

30 – 39 65 

40 – 49 100 

50 – 59 92 

60 – 69 127 

70 – 79 67 

80 – X 14 

 

 

„3) Kolik zaměstnanců Vaší nemocnice je aktuálně naočkováno proti onemocnění COVID-19?“ 

 

Plné očkování proti onemocnění covid-19 má ve FNB 2 502 zaměstnanců.  

 

„4) Máte přehled / statistiku, kolik jste měli hospitalizovaných pacientů s onemocnění COVID-19 

od počátku epidemie? Kolik z nich bylo ve vážném stavu (JIP, připojení k umělé ventilaci atp.) a 

kolik v lehkém stavu? Jaké procento tvořili tito pacienti z celkového počtu hospitalizovaných 

pacientů (myšleno, kolik bylo hospitalizovaných pacientů s jinými chorobami než je COVID-19 a 

kolik s COVID-19)? Pokud ano, máte možnost ji poskytnout za jednotlivé měsíce?“ 

 

Od počátku pandemie bylo ve FNB hospitalizováno 3 087 pacientů s onemocněním covid-19. 

586 pacientů bylo hospitalizováno na JIP. 

 

Od 1. 3. 2020 do konce září 2021 bylo ve FNB 43 344 hospitalizací, 3 087 bylo s diagnózou 

covid-19, což činí 7,12% z celkového počtu hospitalizací. 

 

  covid-19 ostatní  

2020 březen 100 2666 3,75 % 

2020 duben 85 2016 4,22 % 

2020 květen 32 2597 1,23 % 

2020 červen 27 3026 0,89 % 

2020 červenec 36 2798 1,29 % 



 

2020 srpen 85 2755 3,09 % 

2020 září 140 2951 4,74 % 

2020 říjen 403 2707 14,89 % 

2020 listopad 409 2291 17,85 % 

2020 prosinec 402 2515 15,98 % 

2021 leden 526 2494 21,09 % 

2021 únor 611 2567 23,80 % 

2021 březen 805 2786 28,89 % 

2021 duben 369 2535 14,56 % 

2021 květen 126 2996 4,21 % 

2021 červen 19 3133 0,61 % 

2021 červenec 19 2688 0,71 % 

2021 srpen 16 2694 0,59 % 

2021 září 14 2112 0,66 % 

 

„5) Máte statistiku zemřelých pacientů na onemocnění COVID-19 ve Vaší nemocnici? Pokud ano, 

máte možnost ji poskytnout za jednotlivé měsíce?“ 

 

2020 březen 16 

2020 duben 17 

2020 květen 4 

2020 červen 1 

2020 červenec 5 

2020 srpen 14 

2020 září 13 

2020 říjen 93 

2020 listopad 90 

2020 prosinec 94 

2021 leden 132 

2021 únor 168 

2021 březen 193 

2021 duben 45 

2021 květen 13 

2021 červen 2 

2021 červenec 1 

2021 srpen 4 

2021 září 5 

 

 

„6) V současné době se hodně řeší, kolik z nově hospitalizovaných pacientů je 

očkováno/neočkováno. Máte přehled/statistiku a případně od jakého data, evidujete nově 

hospitalizované pacienty s COVID-19, kteří mají ukončené očkovaní, jsou po první dávce či jsou 

neočkovaní?“ 



 

 

Statistiku o očkování hospitalizovaných pacientů FNB nevede. Pacienti hospitalizovaní 

s onemocněním covid-19 jsou ve FNB umístěni napříč celou nemocnicí a zápis o očkování je 

součástí lékařské dokumentace – chorobopisu jednotlivých pacientů. Lékaři a nelékařští 

zdravotníci s touto informací pracují např. při nutnosti nastavit příslušná izolační a karanténní 

opatření. Obecně lze říci, že většina pacientů hospitalizovaných ve FNB je neočkovaných, 

přičemž očkované osoby mají zpravidla pouze lehký průběh onemocnění. 

 

„7) Proti onemocnění COVID-19 jsou nejvíce diskutované léky Regeneron a Bamlanivimab a 

etesevimab, které se aplikují pacientům. Vedete si statistiku, kolik těchto léků jste podali a s jakým 

výsledkem? Došlo při podání některého z těchto léků u pacientů ke zlepšení zdravotního stavu a 

vyléčení či naopak ke zhoršení stavu případně i úmrtí? Nežádoucí vedlejší účinky jste evidovali? 

Pokud ano jaké a v jaké míře? Jaké zásoby jste obdrželi těchto léků a jakou mají expiraci?“ 

 

Lék Etesevimab FNB nenakoupila. 

 

Léku Bamlanivimab FNB nakoupila celkem 25 balení, 3 s expirací 11/2021 a 22 balení s expirací 

12/2021. Expirace byly rozhodnutím MZCR prodlouženy o 6 měsíců. Bamlanivimab byl ve FNB 

podán v 10 případech. 

 

Léku Regeneron FNB nakoupila 276 balení s expirací 01/2023. Regeneron byl ve FNB podán v 77 

případech.  

 

Vedlejší účinky zaznamenány nebyly. O dalším průběhu u pacientů není FNB nic známo, nikdo 

z pacientů se nevrátil s těžkým průběhem. Požadovanou statistiku FNB nevede. 

 

 

S pozdravem 

 

 

                 elektronicky podepsáno 

 

Mgr. Kristýna Kyslíková 

právní oddělení 

Fakultní nemocnice Bulovka 

 

 

 

 

 

 


