Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
Praha 2, Palackého nám. 4
(128 01 Praha 2, P.O.BOX 60)

Datovou schránkou:

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

17. 3. 2021

UZIS/015728/2021-1

VYŘIZUJE / LINKA

PRAHA DNE

19. 3. 2021

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, posoudil Vaši
žádost ze dne 17. 3. 2021 č. j. UZIS/015728/2021, o poskytnutí informací týkajících se následujících
informací:

„… v dnešních Novinkách je citát pana
: Velký zájem o očkování pedagogů
"Učitelé patří mezi skupiny, které se očkují přednostně. Registrovat se mohou od konce února. Zatím to udělalo
174 600 z nich. „Je to velké číslo. Pedagogů je kolem 180 až 190 tisíc. Naprostá většina projevila zájem o
očkování. Běží už rezervace termínů. Systém se rozjel,” shrnul šéf ÚZIS.
Chci vědět, který údaj pan
citoval, které pedagogy myslel.
Dále žádám o zaslání dokumentu, odkazu na něj nebo nějakou co nejpřesnější specifikaci zdroje tohoto čísla.
V poslední době představitelé rezortu zdravotnictví produkují velké množství číselných údajů, které se nedají
ověřit.…“

K Vašemu dotazu Vám ÚZIS ČR v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 poskytuje odkaz na internetovou
stránku, kde se Vámi požadované informace nacházejí:
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/api/v2/covid-19#
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Vámi požadované údaje jsou veřejně dostupné v otevřené datové sadě COVID-19: Přehled registrací
podle očkovacích míst ČR, která je na výše uvedeném odkazu volně ke stažení v několika formátech.

S pozdravem

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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