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Věc: Poskytnutí informací na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

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 
Vaši žádost ze dne 16.6.2020 o poskytnutí informací týkajících se následujících informací: 

,, ... I) denní vývoj trendového profilu epidemiologické situace v období od zjištění prvního výskytu 
onemocnění covid-19 na území ČR do data vyřízení této žádosti o informace v podobě: i) počet 
aktuálně nemocných (aktivní případy), ii) potvrzené případy (celkový počet), iii) provedené testy 
(celkový počet), iv) vyléčení (celkový počet), v) úmrtí (celkový počet), vi) aktuálně 

hospitalizovaní...zdůrazňuji, že žádám o informace za každý den uvedeného období 

2) denní vývoj trendového profilu epidemiologické situace v podobě: i) počet aktuálně nemocných 
(aktivní případy), ii) potvrzené případy, iii) provedené testy, iv) vyléčení, v) úmrtí, vi) aktuálně 
hospitalizovaní...zdůrazňuji, že žádám o informace ode dne vyřízení této žádosti a dále do budoucna 
pro každý den, neboť se jedná o informaci, která se v průběhu času mění či doplňuje .. . v tomto případě 
žádám o pravidelné předávání této informace každou středu, nebo případně o dálkový přístup k ní 
prostřednictvím sítě internet ve smyslu § 4a odst. 2 písm . .I) JnjZ 

3) Dále žádám o poskytnutí informací o souhrnné výši odměn, které obdržel ředitel ÚZIS a členové 
odboru kanceláře ředitele (za každou osobu zvlášť) v roce 2019. Všechny požadované informace mi 
prosím poskytněte ve strojově čitelné podobě v tabulce formátu excel ... ". 

Poskytuje Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 5, písm. d) zákona o svobodném přístupu 

k informacím následující informace. 
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ÚZIS 
K bodu 1 Vaší žádosti. Vámi požadovaná data nejsou v primární správě ÚZIS ČR, ale jsou obsahem 
Informačního systému infekčních nemocí (dále jen „ISIN") dle zákona 258/2000 Sb. o ochraně 
veřejného zdraví a ÚZIS ČR je v této agendě pouze v pozici provozovatele a zpracovatele. Vaše 
žádost by tedy měla směřovat na Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále jen "MZ ČR") jako věcného 
správce. Nicméně žádost lze vyřídit pozitivně, neboť vámi požadovaná data již byla schválena 
vedením MZ ČR, útvarem hlavního hygienika a resortním krizovým štábem jako data určená ke 
zveřejnění - jednak na webovém portálu https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 - část dat 
(2x denně aktualizace) a jednak i jako otevřené datové sady podle všech pravidel, která mají otevřená 
data mít. Jde o denní profily přesně tak, jak píšete. Tyto sady jsou volně dostupné na tomto portálu 
a umožní vám plně rekonstruovat jakékoli analýzy, včetně prediktivních modelů. 

Datové sady i vizualizace na portálu jsou pravidelně aktualizovány, a tudíž není problém je získat, -
tímto odpovídáme na bod 2 Vaší žádosti. 

Pokud byste v budoucnosti chtěl navrhnout nějakou inovaci v obsahu datových sad, či jejich rozšíření, 
prosíme obraťte se na MZ ČR jako věcného správce. ÚZIS ČR v tomto není úřadem s rozhodovací 
pravomocí. 

K bodu 3 Vaší žádosti. Informace týkající se platů vedoucích zaměstnanců, vč. vedoucích odborů 
i ředitele, jsou k dispozici na webových stránkách ÚZIS ČR na odkaze 
https://www.uzis.cz/res/file/poskytnute-informace/20-11-infl 06-1999-odpoved.pdf 

Vážený pane, považujte, prosím toto poskytnutí informaci za částečné vyřízení Vámi podané žádosti. 
V ostatním odkazujeme na Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti pod č .j. UZIS/032730-2/2020, 
které Vám zasíláme prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

S pozdravem 
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