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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, posoudil Vaši 

žádost zaevidovanou pod č. j. UZIS/035872/2021 ze dne 1. 7. 2021, doplněnou dne 12. 7. 2021, o poskytnutí 

informací týkajících se následujících informací: 

 

„… dovoluji si vás znovu oslovit s tím, že bych si chtěl u vás nyní ověřit informaci, která byla včera zveřejněna 

na internetovém deníku iDnes v článku "Covid zabíjel loni v 8 % případů a nebyl nejčastější příčinou smrti" 

(https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/statistici-predstavi-data-o-pricinach-umrti-v-roce-2020-uzis-csu-

koronavirus.A210630_081016_domaci_lre) 

 

Tam  se tvrdí, cituji: "Podle ÚZISu bylo loni celkem nahlášeno 17 235 úmrtí v přímé nebo nepřímé souvislosti 

s covid-19. Z toho 11 968 záznamů bylo průběžně hlášeno poskytovateli zdravotních služeb do centrálního 

systému pro řízení epidemie a 5 267 záznamů bylo doplněno následně. Jednalo se tedy o úmrtí mimo nemocnice 

- doma či v zařízeních sociální péče." 

 

Sdělte mi prosím, zda se informace, tak jak jsou iDnes v článku podány, tj. že bylo "nahlášeno 17 235 úmrtí v 

přímé nebo nepřímé souvislosti s covid-19" a že  z nich "5 267 záznamů bylo doplněno následně. Jednalo se 

tedy o úmrtí mimo nemocnice - doma či v zařízeních sociální péče." zakládají na pravdě. 

Taková tvrzení se totiž velmi hrubě neslučují ani s daty dosud zveřejňovanými ÚZISem prostřednictvím stránek 

ministerstva zdravotnictví a ani ostatně s údaji uvedenými v tabulce (- jakkoli je logo v článku částečně zakryté 

zřejmě z dílny ČSÚ) zveřejněné v článku (- viz. screenshot v příloze, aby bylo jasno, kterou z tabulek mám na 

mysli. ), která počet zemřelých na covid-19 uvádí jako 10539. A nezdají se ani odpovídat předchozímu grafu v 

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky  
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článku "Měsíční počty zemřelých na vybrané příčiny smrti v roce 2020", kde je prominentně vizuálně patrné 

zvýšení počtu úmrtí ve všech sledovaných kategoriích příčin smrti zejm. v poslední čtvrtině r. 2020 a i jen 

vizuálně se tento zvýšený počet v jiných kategoriích příčiny smrti než covid-19 jednoznačně zdá dohromady 

odpovídat nejméně několika tisícům úmrtí nad normál, takže do čísla 5267 se pak tak žádným způsobem nelze 

s daným údajem o obecné nadúmrti vejít.  

 

Protože opravdu velice podrobně znám data o covid-19, zveřejňovaná na stránkách ministerstva zdravotnictví, 

vím kolik jste dosud uváděli a dosud, i dnes, uvádíte úmrtí v souvislosti s covid-19, ke kterým došlo v 

nemocnicích a ke kolika mimo ně, kterým výše citované tvrzení iDnes numericky opravdu velmi hrubě 

neodpovídají, sdělte mi zejména, zda se tvrzení, cituji:  "...a 5 267 záznamů bylo doplněno následně. Jednalo 

se tedy o úmrtí mimo nemocnice - doma či v zařízeních sociální péče." zakládají na pravdě a pokud ano, sdělte 

mi prosím podrobně, jak jste, pokud vůbec, k onomu číslu 5267 zemřelých údajně "v přímé nebo nepřímé 

souvislosti s covid-19" došli, resp. na jakém základě a odkud bylo oněch 5267 záznamů doplněno a na základě 

jakých informací se tvrdí, že se jedná o úmrtí "v přímé nebo nepřímé souvislosti s covid-19". 

 

Zároveň vás tímto žádám, a to zejm. v případě, že informace uváděné iDnes shledáváte případně zcela 

pravdivými o poskytnutí informace v souladu s §6 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb, kde se oněch 5267 záznamů 

nachází, kde jsou případně přístupné a zda se skutečně jedná o záznamy o úmrtích v souvislosti s onemocněním 

covid-19, jakým způsobem u nich takové onemocnění bylo zjištěno či zda se náhodou naopak nejedná o úmrtí 

z jiných příčin než je onemocnění covid-19.  

 

Znovu bych si také dovolil, to se zde týká pouze , požádat o podrobné informace o úmrtích 

podle všech klasifikovaných příčin smrti a pohlaví v ČR v r. 2020 (za předchozí roky publikováno zde: 

https://www.czso.cz/csu/czso/zemreli-podle-pricin-smrti-a-pohlavi-v-cr-krajich-a-okresech), ze kterých se 

tvrzení uvedená v článku zdají vycházet - ačkoliv mě bylo dne 26. ledna 2021 sděleno, že "budou zveřejněna 

až 15.11.2021" a že "podle sdělení kolegů z demografického oddělení příčiny úmrtí z předběžných dat nelze 

poskytnout." jakkoli zjevně tato data byla nyní podkladem i např. pro onu tabulku v daném článku resp.v 

příloze. A zajímaly by mě i údaje o věku všech zemřelých. …“ 

 

K Vašemu dotazu ÚZIS ČR uvádí následující: 

 

Ad „dovoluji si vás znovu oslovit s tím, že bych si chtěl u vás nyní ověřit informaci, která byla včera 

zveřejněna na internetovém deníku iDnes v článku "Covid zabíjel loni v 8 % případů a nebyl nejčastější 

příčinou smrti" (https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/statistici-predstavi-data-o-pricinach-umrti-v-

roce-2020-uzis-csu-koronavirus.A210630_081016_domaci_lre) 

 

Tam  se tvrdí, cituji: "Podle ÚZISu bylo loni celkem nahlášeno 17 235 úmrtí v přímé nebo nepřímé 

souvislosti s covid-19. Z toho 11 968 záznamů bylo průběžně hlášeno poskytovateli zdravotních služeb 

do centrálního systému pro řízení epidemie a 5 267 záznamů bylo doplněno následně. Jednalo se tedy 

o úmrtí mimo nemocnice - doma či v zařízeních sociální péče." 
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Sdělte mi prosím, zda se informace, tak jak jsou iDnes v článku podány, tj. že bylo "nahlášeno 17 235 

úmrtí v přímé nebo nepřímé souvislosti s covid-19" a že  z nich "5 267 záznamů bylo doplněno následně. 

Jednalo se tedy o úmrtí mimo nemocnice - doma či v zařízeních sociální péče." zakládají na pravdě.“:  

 

Tyto informace jsou založeny na evidenci, kterou má ÚZIS k dispozici, a to jednak z Listu o prohlídce 

zemřelého a dále z informačního systému infekčních nemocí (ISIN). Záznamy, které byly dohlášeny 

následně, častěji tvořila úmrtí, k nimž došlo mimo nemocnice. Ovšem nikoli výhradně mimo nemocnice, 

nejedná se o zcela oddělené množiny. K dohlášení došlo i u úmrtí v nemocnicích, proto je nutné pracovat 

s celkovou a uzavřenou databází, průběžná hodnocení dat o úmrtí jsou nutně z objektivních příčin 

neúplná. Více naleznete v prezentaci z tiskové konference ÚZIS a ČSÚ. 

https://www.czso.cz/documents/10180/163378569/uzis_cr_tk_priciny_smrti_covid_19_prezentace.pdf

/6cc6a460-71a0-4378-b607-b062c339c7e0?version=1.0  

 

Ad „Taková tvrzení se totiž velmi hrubě neslučují ani s daty dosud zveřejňovanými ÚZISem 

prostřednictvím stránek ministerstva zdravotnictví a ani ostatně s údaji uvedenými v tabulce ( - jakkoli 

je logo v článku částečně zakryté zřejmě z dílny ČSÚ) zveřejněné v článku (- viz. screenshot v příloze, 

aby bylo jasno, kterou z tabulek mám na mysli. ), která počet zemřelých na covid -19 uvádí jako 10539. 

A nezdají se ani odpovídat předchozímu grafu v článku "Měsíční počty zemřelých na vybrané příčiny 

smrti v roce 2020", kde je prominentně vizuálně patrné zvýšení počtu úmrtí ve všech sledovaných 

kategoriích příčin smrti zejm. v poslední čtvrtině r. 2020 a i jen vizuálně se tento zvýšený počet v jiných 

kategoriích příčiny smrti než covid-19 jednoznačně zdá dohromady odpovídat nejméně několika tisícům 

úmrtí nad normál, takže do čísla 5267 se pak tak žádným způsobem nelze s daným údajem o obecné 

nadúmrti vejít.“:  

 

Průběžně bylo na stránkách ministerstva zdravotnictví uveřejňováno za rok 2020 celkem 11968 úmrtí, 

která byla zaznamenána v ISIN. Údaj 10539 se pak vztahuje k počtu zemřelých, kde byl COVID -19 

určen jako základní příčina smrti. Tu podle jednotné metodiky vybírá Český statistický úřad, data za 

rok 2020 navíc posoudil velký panel klinických expertů. Obě hodnoty nejsou vzájemně srovnatelné, 

průběžná hlášení o úmrtí odrážejí v podstatě proces sběru dat, zatímco záznam o COVID jako základní 

příčině úmrtí je výsledkem opakované analýzy už uceleného a uzavřeného souboru.  

 

Ad: „Protože opravdu velice podrobně znám data o covid-19, zveřejňovaná na stránkách ministerstva 

zdravotnictví, vím kolik jste dosud uváděli a dosud, i dnes, uvádíte úmrtí v souvislosti s covid -19, ke 

kterým došlo v nemocnicích a ke kolika mimo ně, kterým  výše citované tvrzení iDnes numericky opravdu 

velmi hrubě neodpovídají, sdělte mi zejména, zda se tvrzení, cituji:   "...a 5 267 záznamů bylo doplněno 

následně. Jednalo se tedy o úmrtí mimo nemocnice - doma či v zařízeních sociální péče." zakládají na 

pravdě a pokud ano, sdělte mi prosím podrobně, jak jste, pokud vůbec, k onomu číslu 5267 zemřelých 

údajně "v přímé nebo nepřímé souvislosti s covid-19" došli, resp. na jakém základě a odkud bylo oněch 

5267 záznamů doplněno a na základě jakých informací se tvrdí, že se jedná o úmrtí "v přímé nebo 

nepřímé souvislosti s covid-19".“: 

https://www.czso.cz/documents/10180/163378569/uzis_cr_tk_priciny_smrti_covid_19_prezentace.pdf/6cc6a460-71a0-4378-b607-b062c339c7e0?version=1.0
https://www.czso.cz/documents/10180/163378569/uzis_cr_tk_priciny_smrti_covid_19_prezentace.pdf/6cc6a460-71a0-4378-b607-b062c339c7e0?version=1.0
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V tomto textu je chyba. Namísto „Jednalo se tedy o úmrtí mimo nemocnice - doma či v zařízeních 

sociální péče“ zde mělo být uvedeno „jednalo se častěji o úmrtí mimo nemocnice, zahrnuta jsou i úmrtí 

v nemocnicích“ – k tomu vizte odpovědi na předchozí otázky. Z dat nerecenzovaného článku nelze 

podle nás odečítat závažné závěry. Dovolujeme si Vás odkázat na oficiální uzavřené statistiky ČSÚ a 

ÚZIS ČR. 

 

Ad „Zároveň vás tímto žádám, a to zejm. v případě, že informace uváděné iDnes shledáváte případně 

zcela pravdivými o poskytnutí informace v souladu s §6 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb, kde se oněch 5267 

záznamů nachází, kde jsou případně přístupné a zda se skutečně jedná o záznamy  o úmrtích v souvislosti 

s onemocněním covid-19, jakým způsobem u nich takové onemocnění bylo zjištěno či zda se náhodou 

naopak nejedná o úmrtí z jiných příčin než je onemocnění covid-19.“: 

 

Oněch 5267 záznamů úmrtí bylo identifikováno na základě několika zdrojů: 

- Úmrtí osob, které byly hlášeny v roce 2020 jako pozitivní, avšak nebylo za ně průběžně nahlášeno 

úmrtí, tudíž se v průběžných statistikách, které zobrazují pouze data z ISIN, neobjevila. Byla 

identifikována dodatečně jako úmrtí osob s dříve hlášenou pozitivitou, a to na základě dohlášení Listu 

o prohlídce zemřelého. 

- Úmrtí osob, které nebyly hlášené do ISIN, ale na Listu o prohlídce zemřelého byl COVID explicitně 

uveden odpovědným poskytovatelem zdravotních služeb. Těchto případů bylo cca 10 % z celkového 

počtu dohlášených případů.  

- Všechny případy, ať již hlášené průběžně nebo dohlášené , prošly následně vícekolovou validací a 

analytickým rozborem. 

 

 

 

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. 




