Vážení,

obracím se na Vás v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 106/1999 Sb. (dále
jen "InfZ").

Na internetových stránkách https://onemocneni‐aktualne.mzcr.cz/covid‐19
uvádíte k dnešnímu dni následující informaci: "Celkový počet úmrtí v
souvislosti s onemocněním COVID‐19 166 k 15. 4. 2020 v 17.25 h". V této
souvislosti Vás žádám o poskytnutí následujících informací:

1.
Jaká jsou kritéria pro to, aby zemřelý byl zařazen do shora
uvedeného celkového počtu úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‐19?
2.
Jaká probíhá kontrola dat, jež jsou použity pro účely stanovení
tohoto celkového počtu úmrtí (tedy, jaké kontrolní systémy jsou zavedeny pro
to, aby v tomto počtu nebyli uváděni zemřelí, kteří nezemřeli přímo ani
nepřímo v důsledku onemocnění COVID‐19)?
3.
Můžete vyloučit, že v tomto počtu jsou uvedeni i lidé, kteří zemřeli
z důvodu, který nespočívá v onemocnění COVID‐19 (tj. lidé, kteří by zemřeli
v danou dobu i bez onemocnění COVID‐19)?
4.
Pokud ano, jaké je procentuální vyjádření podobné chybovosti?
5.
Můžete vyloučit, že taková chybovost překračuje 10 %?
6.
Pokud ano, na základě jakého výpočtu?
7.
Je metodika, kterou pro určení celkového počtu úmrtí v souvislosti s
onemocněním COVID‐19 používáte, zcela shodná s metodikami používanými v
ostatních zemích EU?
8.
Pokud ano, kdo tuto metodiku určil?

A dále ‐ dnešního dne v 8:25 zveřejnil portál novinky.cz následující
informaci týkající se tzv. reprodukčního čísla nového typu koronaviru,
způsobujícího onemocnění COVID‐19:
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/vojtech‐mame‐to‐pod‐kontrolou‐ale‐nenec
hme‐se‐ukolebat‐40320496
V této souvislosti Vás žádám o poskytnutí následujících informací:
9.
Jaký podíl na dosaženém snížení reprodukčního čísla (oproti stavu ke
dni 1. 4. 2020) mají zákazy, nařízené opatřeními vydanými Vládou ČR a
Ministerstvem zdravotnictví ČR?
10.
Jaký podíl na dosaženém snížení reprodukčního čísla (oproti stavu ke
dni 1. 4. 2020) má kalibrace metody výpočtu reprodukčního čísla (tedy úprava
algoritmu, použitého pro výpočet reprodukčního čísla)?
11.
Jaký podíl na dosaženém snížení reprodukčního čísla (oproti stavu ke
dni 1. 4. 2020) mají doporučení Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR,
zejména doporučení (nezávazného charakteru) omezit kontakt se seniory, např.
s prarodiči apod.?
12.
Je možné jednoznačně vyloučit, že by podíl zákazů na snížení

reprodukčního čísla (viz bod 9 výše) byl nižší než 10 %? Pokud ano, na
základě čeho tak lze učinit?
13.
Je možné jednoznačně vyloučit, že by stejného snížení reprodukčního
čísla bylo dosaženo i bez zákazů uvedených v bodě 9 výše?
14.
Je možné, že ke změně reprodukčního čísla dojde i jen z důvodu
zvýšení počtu testovaných osob v České republice?

Pokud jde o způsob poskytnutí informací, upřednostním jejich poskytnutí dle
ust. § 4a odst. 2 písm. f) InfZ . Alternativně prosím o jejich zaslání na
mou e‐mailovou adresu:
.

S pozdravem

dat. nar.
trvale bytem:

UPOZORNĚNÍ
Informace obsažené v této zprávě nejsou poskytnutím právních ani jiných
odborných služeb, nevyplývá‐li z ní výslovně jinak. Jakékoliv návrhy či
přijetí právních jednání, obsažené v této zprávě, vyžadují ke své platnosti
písemnou formu a listinnou podobu, není‐li ve zprávě výslovně uvedeno jinak.
Žádný návrh právního jednání, obsažený v této zprávě, nemůže být přijat s
jakýmikoliv dodatky či doplněními, byť nepodstatnými. Obsahuje‐li tato
zpráva obchodní podmínky naší kanceláře, nelze uzavřít smlouvu přijetím
návrhu právního jednání s doplněním jiných obchodních podmínek, ledaže
takové jednání následně výslovně potvrdíme.

Tato e‐mailová zpráva může obsahovat informace chráněné autorským zákonem,
zákonem o advokacii nebo jinými právními předpisy. Nejste‐li zamýšleným
adresátem této zprávy nebo máte‐li o tom pochybnosti, zdržte se prosím
jakéhokoliv šíření, zpřístupňování, kopírování či jiné reprodukce obsahu
této zprávy (včetně jakýchkoliv příloh či starších zpráv), doručenou zprávu
odstraňte a případně nás té kontaktujte. Jakékoliv jednání, jímž by
informace v této zprávě byly zveřejněny či užity neoprávněným příjemcem nebo
ve prospěch neoprávněného příjemce či třetích stran, může představovat
porušení právních předpisů. Oceníme, oznámíte‐li nám nesprávné doručení této
zprávy nebo jakékoliv jiné pochybnosti na e‐mailovou adresu odesílatele nebo
na adresu

