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Poskytnutí informací na základě žádosti podle zákona
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

č.

106/1999 Sb., o svobodném

Vážený pane
Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (dále jen „ÚZIS ČR") jako povinný
subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o svobodném přístupu k informacím") posoudil
Vaší žádost ze dne 29. 4.2020 o poskytnutí informací týkajících se následujících informací:
,, ... a. počet provedených testů na SARS-Co V-2 v Olomouckém kraji ve dnech 24.04.2020, 25.04.2020,
26.04.2020, 27.04.2020 a 28.04.2020 ,
b. počet provedených testů na SARS-CoV-2 v Olomouckém kraji ve dnech 24.04.2020, 25.04.2020,
26.04.2020, 27.04.2020 a 28.04.2020 rozčleněním na jednotlivé obce s rozšířenou působností
v Olomouckém kraji,
c. počet pozitivně testovaných na SARS-CoV-2 v Olomouckém kraji ve dnech 24.04.2020, 25.04.2020,
26.04.2020, 27.04.2020 a 28.04.2020 rozčleněním na jednotlivé obce s rozšířenou působností
v Olomouckém kraji .... ".

K Vašemu dotazu a), b) Vám ÚZIS ČR sděluje následující informace:
ÚZIS ČR Vám nemůže technicky vyhovět, protože data, respektive počty testů, dostává ÚZIS ČR
z laboratoří přes Státní zdravotní ústav. Denně je to dnes v průměru přes šest tisíc testů, před svátky
jich bylo dokonce už přes osm tisíc, rozdělených dle laboratoří. Celý informační systém byl vytvářen
pod velikým, nejen časovým tlakem. Kdyby do něj měly laboratoře zadávat každý jednotlivý test
s detailními údaji o pacientovi, typu testu atd., tak by se jeho průchodnost velmi snížila. Proto jsme
se, stejně jako jiné státy, soustředili v první fázi na objem testů.
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Jelikož kontrolních vyšetření bylo doposud velmi omezené množství, statistiky vytvářenými ÚZIS
ČR to nijak neznehodnocuje. Tato skutečnost se ale brzy změní, proto v těchto dnech ÚZIS ČR
spolupracuje na automatizovaném importu těchto dat z laboratoří. Systém právě startuje, do plného
provozu naběhne v příštích týdnech. Laboratoře, kterých je v tuto chvíli více než 70, mají velmi
rozmanité zázemí. Proto nějakou chvíli potrvá, než se jejich systémům, tedy úplně všem, podaří
s námi propojit. Velmi exaktně pak zjistíme testy primární, tedy u unikátních osob, testy pozitivní
i opakované spolu s dalšími charakteristikami jako je objem testů dle krajů (v současnosti je
k dispozici pouze kraj laboratoře) a budeme mít k dispozici o těchto počtech exaktní statistiku,
čímž se zmiňovaný problém vlastně vyřeší. Podrobně o tom hovořil pan ředitel ÚZIS ČR,
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. na tiskové konferenci. Záznam najdete na našem webu zde:
https://www.uzis.cz/index.php?pg=covid-19.
K Vašemu dotazu c) Vám ÚZIS ČR sděluje následující.
ÚZIS ČR je organizační složkou státu,jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále jen
„MZ ČR"). MZ ČR je ústředním orgánem státní správy pro rezort zdravotnictví a v souladu
s výkonem státní správy a plněním úkolů v ochraně a podpoře veřejného zdraví ve smyslu zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění
pozdějších předpisů, spolu s Krajskými hygienickými stanicemi (dále jen „KHS") vytvořilo program
k zajištění povinného hlášení, evidence a analýzy výskytu infekčních nemocí v České republice
Informační systém infekčních nemocí (dále jen "ISIN"). Orgány ochrany veřejného zdraví jsou ve
smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví jeho správci, pro resort zdravotnictví jsou to KHS
a MZ ČR, který je centrálním správcem osobních a zvláštní kategorie osobních údajů - citlivých
údajů vedených v systému ISIN, jehož zpracovateli jsou Státní zdravotní ústav a ÚZIS ČR.
Požadovaná data by byla primárně ze systému ISIN a jeho správcem není ÚZS ČR, ale MZ ČR spolu
s KHS,jakjest uvedeno výše. Pro Vaši informaci ještě uvádíme, že uvedená data by v požadované
granularitě de facto mohla poukazovat a poukazovala na konkrétní jedince a otevírala by primární
řádkové záznamy ISIN, stávající pozitivní epidemiologická situace vede k velmi malým až
jednotkovým záznamům na celé regiony.
Data z ISIN se začínají otevírat i formou otevřených datových sad, proces prochází schvalováním
právě na MZ ČR- publikovatelná data o epidemiologii COVID jsou dostupná na webových stránkách
https:/lonemocneni-aktualne. mzcr. cz/covid-19.
Věříme,

že výše uvedené informace budete považovat za dostačující.
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