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V Praze dne 11. července 2021 
 
 
  

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 
    
 
Dobrý den, obracím se na Vás s žádostí o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Níže zasílám své dotazy: 
 
Dotazy:  
 

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. 

 
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?  

 
Předem děkuji za zodpovězení mých dotazů. Odpověď postačí zaslat elektronicky na e-
mailovou adresu:  
 



 
S pozdravem a úctou 
 

 
 

 
                        




