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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 ze dne 11. 7. 2021, zaevidovanou pod č. j. UZIS/036018/2021, o poskytnutí informací týkajících se 

následujících informací: 

 

„…  

1)    Má Váš ústav informace o počtech provedených pitev zemřelých pacientů, kteří byly pozitivně testovaní 

na Covid-19? Pokud ano, v kolika případech bylo onemocnění Covid-19 hlavní příčinou úmrtí?  

2)    Dá se z PCR testu určit, zda je pozitivně testovaná osoba skutečně infekční? Pokud se dá se infekčnost 

určit, musí pozitivně testovaná osoba, která ovšem není infekční do karantény?  

3)    Je znám věk hospitalizovaných pacientů a zemřelých za období březen 2020 – červenec 2021? Pokud ano, 

jsou tato data volně k dispozici?  

4)    Dle údajů na stránkách MZ ČR se dá určit, že např. dne 26.6.2021 bylo otestováno 2805 osob z důvodu 

diagnostické indikace, dále 6311 osob z důvodu epidemiologické indikace a 39187 osob z důvodu preventivní 

a plošné indikace. V tento den byl denní počet 68 pozitivně testovaných osob. Zajímá mě, zda Váš ústav má 

informace o tom, kolik pozitivně testovaných osob bylo testováno z důvodu diagnostické indikace, kolik z 

epidemiologické a preventivní/plošné indikace? Pokud jsou Vám tyto údaje známy, jsou volně přístupná tato 

data?  

5)    Doslovná citace ze stránek onemocneni-aktualne.mzcr.cz : Legenda: Počet úmrtí v souvislosti s 

onemocněním COVID 19 po jednotlivých dnech zahrnuje všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány 

na COVID 19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci 

hospitalizace či mimo ni. 
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Znamená výše uvedené, že ve statistikách figurující zemřelá osoba na Covid-19 ve skutečnosti mohla zemřít 

na jiné onemocnění a jen byla pozitivně testovaná na Covid-19? Pokud ano, jaký je skutečný počet zemřelých 

čistě na onemocnění Covid-19? …“ 

 

K Vašemu dotazu ÚZIS ČR uvádí následující: 

 

Ad „1) Má Váš ústav informace o počtech provedených pitev zemřelých pacientů, kteří byly pozitivně testovaní 

na Covid-19? Pokud ano, v kolika případech bylo onemocnění Covid-19 hlavní příčinou úmrtí?“:  

Informace je veřejně dostupná (vizte odkazy níže). Z celkového počtu zemřelých, kteří byli v roce 2020 

identifikováni jako úmrtí v souvislosti  s COVID nebo u COVID pozitivních osob (celkem 17235 osob), 

bylo pitváno 760 osob. Z těchto případů byl COVID-19 určen jako základní příčina u 370 případů úmrtí.  

 

Ad „2) Dá se z PCR testu určit, zda je pozitivně testovaná osoba skutečně infekční? Pokud se dá se infekčnost 

určit, musí pozitivně testovaná osoba, která ovšem není infekční do karantény?“:  

ÚZIS ČR nemá tuto informaci k dispozici, dotčená problematika je v působnosti Státního zdravotního 

ústavu. 

 

Ad „3) Je znám věk hospitalizovaných pacientů a zemřelých za období březen 2020 – červenec 2021? Pokud 

ano, jsou tato data volně k dispozici?“:  

Ano, data publikujeme zde: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/api/v2/covid-19  

 

Ad „4) Dle údajů na stránkách MZ ČR se dá určit, že např. dne 26.6.2021 bylo otestováno 2805 osob z důvodu 

diagnostické indikace, dále 6311 osob z důvodu epidemiologické indikace a 39187 osob z důvodu preventivní 

a plošné indikace. V tento den byl denní počet 68 pozitivně testovaných osob. Zajímá mě, zda Váš ústav má 

informace o tom, kolik pozitivně testovaných osob bylo testováno z důvodu diagnostické indikace, kolik z 

epidemiologické a preventivní/plošné indikace? Pokud jsou Vám tyto údaje známy, jsou volně přístupná tato 

data?“: 

Ano, informace je dostupná a je součástí různých výstupů, není však v  žádné otevřené datové sadě.  

 

Ad „5) Doslovná citace ze stránek onemocneni-aktualne.mzcr.cz : Legenda: Počet úmrtí v souvislosti s 

onemocněním COVID 19 po jednotlivých dnech zahrnuje všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány 

na COVID 19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci 

hospitalizace či mimo ni. 

  

Znamená výše uvedené, že ve statistikách figurující zemřelá osoba na Covid-19 ve skutečnosti mohla zemřít 

na jiné onemocnění a jen byla pozitivně testovaná na Covid-19? Pokud ano, jaký je skutečný počet zemřelých 

čistě na onemocnění Covid-19?“: 

 

Ano, osoba mohla zemřít z jiné příčiny než COVID-19. Zároveň platí, že některá úmrtí jsou dohlášena 

později a nejsou v průběžném počtu zahrnuta. V roce 2020 byl počet zemřelých, u nichž byl COVID -

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/api/v2/covid-19
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19 vybrán jako základní příčina smrti celkem 10539, více informací naleznete zde: 

https://www.czso.cz/csu/czso/covid-19-byl-vloni-druhou-nejcastejsi-pricinou-smrti  

 

 

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. 

 

https://www.czso.cz/csu/czso/covid-19-byl-vloni-druhou-nejcastejsi-pricinou-smrti



