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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
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
15. 11. 2020 o poskytnutí informací týkajících se následujících informací:
„„Ministerstvo zdravotnictví České republiky uvádí na svých stránkách počet úmrtí osob s onemocněním
COVID-19. Pojem „úmrtí“ přitom vysvětluje takto: „Celkový počet úmrtí osob s onemocněním COVID‑19
zahrnuje všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to,
jaké byly příčiny jejich úmrtí, zda k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni.“
1. Kolik osob, zahrnutých v tomto počtu, by zemřelo bez ohledu na to, zda byly pozitivní na přítomnost
koronaviru SARS-CoV-2?
2. U kolika osob nebylo onemocněni COVID-19 primární příčinou úmrtí (cytokinová bouře, virová pneumonie
apod.)? Žádáme o rozdělení podle jednotlivých příčin úmrtí.
3. V jakém procentu jsou v tomto počtu úmrtí zahrnuty osoby pozitivně testované na přítomnost koronaviru
SARS-CoV-2, u kterých nemá onemocněni COVID19 žádné nebo má jen mírné příznaky?
4. Lze zcela jednoznačně vyloučit, že by počet osob, které jsou zahrnuty v počtu úmrtí s COVID-19, byť by
zemřeli i v případě negativity na koronavirus, představoval 80 % z celkového počtu úmrtí s COVID-19?
5. V jakém procentu mohou v tomto počtu úmrtí být zahrnuty i osoby, u nichž tzv. RT-PCR test odhalil pozitivitu
na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2, ačkoliv nebyly jeho nositelem (tzv. falešná pozitivita)?
6. V jakém procentu mohou v tomto počtu úmrtí být zahrnuty i osoby, u nichž tzv. RT-PCR test odhalil
přítomnost RNA koronaviru SARS-COV-2, aniž by však tento virus byl schopen se dále šířit?
7. Jaká byla hodnota tzv. smrtnosti onemocnění COVID-19 ke dni 3. 11. 2020?
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8. Jak se smrtnost vypočítává?
9. Užíváte při výpočtu smrtnosti onemocnění COVID-19 jako počet úmrtí hodnotu, zmíněnou v tomto přípise
shora (tedy veškerá úmrtí osob, pozitivně testovaných na přítomnost koronaviru SARS-CoV-19)?
10. Na základě jakého počtu pitevních nálezů se určila smrtnost onemocnění COVID-19 ke dni 3. 11. 2020?
11. Kolik osob zemřelo v období květen – září 2020 v důsledku sebevraždy?
12. Kolik osob zemřelo v období květen – září 2019 v důsledku sebevraždy?
13. U kolika osob došlo v období květen – říjen 2020 k úmrtí nebo závažnému či nevratnému poškození zdraví
z důvodu neposkytnutí či odložení adekvátní včasné péče?
14. Oznámí-li Vám zdravotnické zařízení počet pacientů umístěných na lůžkovém oddělení pozitivně
testovaných například ke dni 1. 10. a následně počet takových pacientů ke dni 4. 10., sčítají se tyto počty pro
určení počtu tzv. Potvrzených případů (tedy celkového počtu osob dosud pozitivně testovaných na původce
onemocnění COVID‑19), jak je uvádí na svých stránkách Ministerstvo zdravotnictví České republiky?
15. V případě kladné odpovědi na otázku číslo 14 žádáme o informaci, zda platí, že v tomto počtu tzv.
Potvrzených případů může být stejná osoba, opakovaně testovaná?
16. V případě kladné odpovědi na otázku číslo 15 žádáme o informaci, zda dochází následně ke korekci počtu
tzv. Potvrzených případů. Pokud ano, jakým způsobem?
17. Kolik procent pozitivně testovaných na koronavirus SARS-CoV-2, jejichž počty uvádí ministerstvo
zdravotnictví na svých stránkách, bylo následně vyšetřeno klinicky?
18. U kolika procent osob pozitivně testovaných na koronavirus SARS-CoV-2, jejichž počty uvádí ministerstvo
zdravotnictví na svých stránkách, došlo následně k potvrzení výsledku jakoukoliv jinou metodou?
19. U kolika procent pozitivně testovaných na koronavirus SARS-CoV-2 dle Vám dostupných dat propukne
onemocnění COVID-19?
20. Jsou metodiky určování a vykazování počtu potvrzených případů osob pozitivně testovaných na
koronavirus SARS-CoV-2 a počtu úmrtí s onemocněním COVID-19 stejná ve všech státech Evropské unie?
Jsou tedy dle Vašich informací informace o počtu nakažených a zemřelých osob v souvislosti s koronavirem
SARS-CoV-2 v rámci Evropské unie zcela porovnatelné?
21. Ministerstvo zdravotnictví České republiky zveřejňuje informace o denním vývoji kapacit zdravotnických
zařízení (tzv. „Přehled dostupných kapacit intenzivní hospitalizační péče“). V měsíci říjnu 2020 vykazuje
přehled průměrně cca 25 % volných kapacit lůžkových oddělení ARO a JIP pro dospělé s nejvyššími hodnotami
cca 27 %. Jaká byla průměrná a nejnižší volná kapacita lůžkových oddělení ARO a JIP pro dospělé v listopadu
2019?
22. Dle informací v médiích se zdá, že zásadně klesá kapacita lékařů a zejména zdravotních sester. Z Přehledu
dostupných kapacit intenzivní hospitalizační péče, zveřejněného na stránkách Ministerstva zdravotnictví České
republiky však žádný takový pokles nevyplývá. Poskytují Vám zdravotnická zařízení informace o vývoji kapacit
lékařů a zdravotních sester?
23. Žádáme o informaci, kolik pitev celkově bylo provedeno v období červen - září 2020.
24. Žádáme o informaci, kolik pitev celkově bylo provedeno v měsíci červen - září 2019?
25. Žádáme o informaci, kolik pitev celkově bylo provedeno v měsíci červen - září 2018?
26. Žádáme o informaci, kolik procent z celkového počtu osob, pozitivně testovaných na přítomnost
koronaviru SARS-CoV-2, se nakazilo v:
26.1. maloobchodních prodejnách pánských oděvů.
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26.2. maloobchodních prodejnách dámských oděvů.
26.3. maloobchodních prodejnách papírnictví.
26.4. restauracích a obdobných provozovnách (s výjimkou tzv. nočních klubů).
27. Žádáme o informaci, kolik procent z celkového počtu osob, pozitivně testovaných na přítomnost koronaviru
SARS-CoV-2, se nakazilo dotykem s předmětem (např. oblečením), kterého se předtím dotkla osoba pozitivně
testovaná na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2?““
K Vašemu dotazu Vám ÚZIS ČR v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném
přístupu k informacím ve spojení s ustanovením § 73 odst. 7 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních
službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o zdravotních službách“) poskytuje strukturu požadovaných dat.
Struktura Národního zdravotnického informačního systému (dále jen „NZIS“), která je datovým zdrojem
pro Vámi požadovanou informaci, je stanovena zákonem o zdravotních službách v jeho § 70 – 78,
vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického
informačního systému, ve znění pozdějších předpisů a je dostupná veřejně na internetových stránkách
ÚZIS ČR na následujícím prolinku: https://www.uzis.cz/index.php?pg=nzis.
Doprovodná informace:
Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím se tento zákon „…nevztahuje na
poskytování informací o údajích vedených v centrální evidenci účtů a v navazujících evidencích, informací,
které jsou předmětem průmyslového vlastnictví, a dalších informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich
poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků
a způsobu poskytnutí informací“.
Poskytování údajů z NZIS se řídí zákonem o zdravotních službách, konkrétně jeho § 73 odst. odst. 7, podle
kterého je ÚZIS ČR na žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím oprávněn poskytnout pouze
informace o struktuře dat.
Na základě Vaší žádosti Vám ve smyslu § 73 odst. 7 zákona o zdravotních službách, ve spojitosti
s § 2 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím, tudíž sdělujeme pouze strukturu požadovaných údajů.
V části o poskytnutí konkrétních požadovaných informací byla Vaše žádost částečně odmítnuta rozhodnutím
č.j. UZIS/047134/2020-2 ze dne 23. 11. 2020.
Nad rámec výše uvedeného uvádíme, že na základě § 73 odst. 8 zákona o zdravotních službách lze pro
statistické a vědecké účely požádat ÚZIS ČR o poskytnutí údajů z národních zdravotních registrů v podobě,
ze které nelze určit konkrétní fyzickou nebo právnickou osobu. ÚZIS ČR je oprávněn žádat za poskytnutí
těchto údajů úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením výpisů, kopií, s opatřením
technických nosičů dat a s odesláním údajů oprávněnému subjektu uvedenému v § 73 odst. 2 téhož zákona.
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ÚZIS ČR si může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání údajů. Žádost se podává na formuláři,
který je k dispozici na stránce https://www.uzis.cz/index.php?pg=kontakt--zadosti-o-data-analyzy . Tato
žádost je schvalována vedením ÚZIS ČR.

S pozdravem

vedoucí právního odboru ÚZIS ČR
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