
Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

  

 

 

Jméno:  

 

Datum narození:  
 
ISDS DS:  
 

Adresa bydliště:  
 
Email:  
 

Telefon:    
 

 

 

Věc: Poskytnutí informací 
 

Dobrý den, 
 

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb Vás tímto žádám o poskytnutí informací dle specifikace níže. 
 
V případě, že některé z požadovaných informací obsahují osobní údaje, žádám o jejich 
poskytnutí v anonymizované podobě s tím, že taková anonymizace bude v rozsahu nezbytně 
nutném, avšak zároveň přiměřeném ke specifickému postavení osoby, jež vykonává veřejnou 
funkci, resp. dostatečném pro ochranu soukromé osoby, jež takovým funkcionářem není. 
 
V případě, kdy některé z požadovaných informací bude její poskytnutí odepřeno zcela, nebo 
bude poskytnuta jen částečně, žádám též o vyhotovení přehledu všech vyžádaných informací, 
s tím, že u položek, které nebyly poskytnuty v požadovaném rozsahu bude jasně a samostatně 
vyznačeno zdůvodnění takového kroku ve vztahu ke konkrétní položce. Požadavek na 
zhotovení přehledu dle tohoto odstavce se netýká anonymizace za účelem ochrany osobních 
údajů ve smyslu odstavce předcházejícího. 
  



Požadované informace: 
 

1. Informace ke statistickému zpracování dat o onemocnění COVID19 – kategorie 

dle https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/api/v2/covid-19/zakladni-prehled.json 

(dále „základní přehled“) 

 

a. provedene_testy a potvrzene_pripady 

• jasná specifikace postupu výpočtu těchto hodnot (blokové schema, 

rovnice, či jiná forma, která bude jednznačně identifikovat jednotlivé 

proměnné, vyskytující se v tomto výpočtu (dale “vstupní hodnota”) 

• pro každou vstupní hodnotu uvedení informace o způobu jejícho získání 

(popis procesu, pokud hodnotu poskytuje přímo Vaše instituce, nebo 

odkaz nainstituci, která Vám hodnotu poskytuje) 

 

2. Informace o datech z výsledků laboratorního PCR testování: 

 

• Je statisticky sledováno, zda byl takový test prováděn na základě  

odborné indikace zdravotníkem, či na žádost samoplátce, a to jak u 

prvních, tak i opakovaných odběrů? 

• Je statisticky sledováno, zda se jedná o výsledek testu jednotlivých 

občanů, nebo o výsledky hromadného testu zajištěného 

zaměstnavatelem, či jinou institucí pro větší počet osob současně (např. 

filmový štáb, kolektiv  na společném pracovišti, apod.) 

• Je statisticky sledováno, zda má v rámci dat o výsledcích PCR dopad na 

kvalitu, resp. zkreslení takových dat opakování hromadných odběrů 

samoplátců např. ve smyslu předchozího bodu 2.b), pořádaných 

zaměstnavatelem, apod. 

• Je statisticky sledováno, jaký podíl PCR testů je přímou indikací k 

samotnému PCR a jaký podíl PCR testů je prováděn sekundárně jako 

verifikační po pozitivním výledku antigenního testu? 

• Je statisticky sledováno, jaký vliv má podíl sekundárních, nebo primárně 

prováděných PCR, dle předchozího bodu na podíl pozitivních a 

negativních výsledků vyšetření? 

 

Pokud výše uvedené statistické vlivy nebyly konzistentně posuzovány po 

celou dobu publikace dat, pak žádám též o uvedení případných změn a 

data, od kdy je tak činěno. 

 

Pro všechny položky v rámci toho bodu 2) současně žádám též o 

posktnutí souborů dat o výsledcích PCR testů, kde bude možné výše 

uvedené rozlišit. Pokud to z nějakého důvodu není u něteré z položek 

možné splnit, pak prosím o specifikaci důvodu a k jaké položce je toto 

vztaženo. 

  

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/api/v2/covid-19/zakladni-prehled.json


 

3. Kvalita dat 

 
a. Zda  a případně jakým způsobem je sledována kvalitativní stránka vstupních dat 

pro výpočty 
b. Zda a případně jak je sledování kvality vstupních dat u Vaší instituce 

uskutečňována 

c. Zda v průběhu publikování základního přehledu, či jiných publikovaných 

datových sad, došlo v oblasti sledování kvality ke změnám v průběhu publikace  

4. Protiepidemický systém – PES 

 

a. Specifikace konkrétního algoritmu, kterým prováděn výpočet indexu 

b. Jasná specifikace jednotlivých komponent algoritmu ze které bude 

jednoznačně vyplývat pro každou z nich samostatně: 

 

- jednotka, ve které je vyjádřena 

- která instituce je odpovědná za validitu dat zahrnutých do výpočtu 

- o jakou sledovanou hodnotu se jedná a z jakého souboru dat je taková  

hodnota pro jednotlivé výpočty poskytována 

 

a dále též ve vztahu k algoritmu výpočt PES: 

 

- jasná specifikace postupu výpočtu těchto hodnot (blokové schema, 

rovnice, či jiná forma, která bude jednznačně identifikovat jednotlivé 

proměnné, vyskytující se v tomto výpočtu (dale “vstupní hodnota”) 

- pro každou vstupní hodnotu uvedení informace o způobu jejícho 

získání (popis procesu, pokud hodnotu poskytuje přímo Vaše 

instituce, nebo odkaz nainstituci, která Vám hodnotu poskytuje) 

 

 

 

Požadované informace, prosím, zašlete v elektronické podobě, prostřednictvím ISDS. 

V případě technických komplikací (např. překročení maximální povolené velikosti 

přílohy v ISDS, apod.), mohu dle dohody převzít poskytované informace v 

elektronické podobě i jiným vhodným způsobem dle dohody. 

 

 

Datum podání: 22.12.2020 
   




