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Vážený pan
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VY ŘIZUJE / LI NK A

PRAHA DNE

13.5 . 2020

Věc: Poskytnutí informací na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážený pane magistře,
Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (dále jen „ÚZIS ČR") jako povinný
subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. I zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisu, posoudil Vaší žádost ze dne 22. 4. 2020 o poskytnutí informací
týkajících se následujících informací:

,, ... 1) Disponuje Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (dále jen ÚZIS) jinými daty z ČR
ohledně pandemie COVID-19, než jsou ta zveřejňovaná na internetových stránkách
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 a https:l/koronavirus.mzcr.cz/ ?
2) Disponuje ÚZIS jinými daty z ČR ohledně pandemie COVID-19, která nebyla dosud veřejně
publikovaná, a kterými v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR argumentoval předseda ÚZIS
Ladislav Dušek dne 15. dubna 2020?
3) Je-li odpověď na první nebo druhou otázku kladná, prosím o poskytnutí těchto dat. ... ".
K Vašemu dotazu č. I Vám ÚZIS ČR sděluje následující:
ÚZIS ČR veškerá data zveřejňuje na portálu https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 a dále na
pravidelných "datových" tiskových konferencích Ministerstva zdravotnictví ČR (dále jen „MZ ČR") .
Záznamy těchto konferencí, jakož i veškeré prezentované informace, jsou k dispozici na stránkách
MZ ČR a od 13.5.2020 budou rovněž na portálu https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.
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K Vašemu dotazu č. 2 Vám ÚZIS ČR sděluje následující:
Žádná jiná data a informace neexistují. Smyslem vystoupení ředitele Duška ve sněmovně bylo
získat mandát k uvolnění a) dlouhodobých prediktivních modelů, b) dat o kapacitách lůžkové
péče a c) otevřených datových sad až na úroveň okresu. Tento mandát ředitel ÚZIS ČR dostal.
Odpovídáme Vám nyní právě proto, že tato velice objemná data byla k dnešnímu dni zvalidována,
připravena a od 13.5.2020 budou v podobě otevřených datových sad publikována na webu
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.
právě

Věříme,

že výše uvedené informace budete považovat za plně dostačující a dále bychom se Vám rádi
omluvili za zpoždění s vyřízením této Vaší žádosti kvůli aktuální mimořádné situaci spojené
s COVID-19.
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