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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 opětovně posoudil
Vaši žádost ze dne 1. 10. 2020 o poskytnutí informací týkajících se následujících informací a poskytuje Vám
v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím následující odpovědi na Vaše
otázky:

Otázka: „…23) Byla u všech pacientů, kteří umřeli v České republice oficiálně na Covid-19, provedena pitva?
Byla u všech pitvou potvrzena příčina úmr/? Kolik pacientů umřelo jednoznačně na virus SARSCoV- 2?...“
Odpověď: Pitva je prováděna v malé části případů. Příčinu úmrtí nelze vždy přesně určit. Bližší informace
přináší výsledky uvedené v prezentaci, která je k dispozici jako příloha tiskové zprávy na následujícím
odkazu: https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/prumerny-vek-zemrelych-pacientu-pozitivnich-na-covid19-je-79-80-let/
Otázka: „35) Na základě, jakých modelů byly projektovány scénáře vývoje onemocnění Covid-19 v České
republice? Kdo je autorem těchto modelů? Pošlete, prosím, porovnání těchto modelů a vývoje reálné
situace….“
Odpověď: Kompletní dokumentace prediktivních modelů je k dispozici na následujícím odkazu:
https://share.uzis.cz/s/cmFHjc4jbqPBAER
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Porovnávání těchto modelů a vývoje reálné situace je běžnou součástí zpravodajství pro širokou veřejnost,
např. na následujícím odkazu: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/V%C3%BDvojepidemie-Covid-19-v-%C4%8CR.pdf
Ve zbytku byla Vaše žádost částečně odložena ve smyslu sdělení č. j. UZIS/047904/2020-2 a částečně
odmítnuta rozhodnutím č. j. UZIS/047904/2020-3.

S pozdravem

vedoucí právního odboru ÚZIS ČR

Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto sdělení lze podat stížnost podle ustanovení § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím ve
lhůtě 30 dnů od doručení tohoto sdělení. Stížnost se podává na ÚZIS ČR a rozhoduje o ní Ministerstvo
zdravotnictví. Lhůta pro podání stížnosti počíná běžet dnem následujícím po dni doručení tohoto sdělení.
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