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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 6. 10. 2021, zaevidovanou pod č. j. UZIS/042024/2021, o poskytnutí informací týkajících se 

následujících informací: 

 

„… 1) Vede Váš ústav statistické informace o počtu nově pozitivně testovaných osob na onemocnění COVID-

19, kteří absolvovali očkování proti onemocnění COVID-19 a kteří naopak očkováni nejsou? Vedete tuto 

statistiku i s ohledem na věk pozitivně testovaných osob? Tj. abychom věděli, kolik pozitivně testovaných osob 

bylo např. ve věkové skupině 0-18 let s již prodělaným očkováním či neočkovaných? Pokud tuto statistiku 

vedete, od jakého data ji vedete a lze tato statistická data poskytnout?  

2) Vede Váš ústav statistické informace o počtu hospitalizovaných, kterým byla prokázáno onemocnění 

COVID-19? Vedete statistické informace s ohledem na to, abyste určili, kolik z těchto hospitalizovaných osob 

absolvovalo očkování proti onemocnění COVID-19 a naopak kolik osob je hospitalizovaných a nemají 

očkování proti onemocnění COVID-19? Pokud tuto statistiku vedete, od jakého data ji vedete a lze tato 

statistická data poskytnout?  

3) K otázce číslo dvě, máte statistické informace o tom, kolik z hospitalizovaných osob má i jiné zdravotní 

komplikace (cukrovka, obezita aj.)? Je znám věk hospitalizovaných pacientů s přiřazením, kteří byly a neopak 

nebyly očkováni?  
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4) Vede Váš ústav statistické informace o počtu hospitalizovaných, kterým bylo prokázano onemocnění 

COVID-19 a kteří již v minulosti toto onemocnění prodělali (tj. reinfekce)? Pokud tuto statistiku vedete, od 

jakého data ji vedete a lze tato statistická data poskytnout?  

5) Vede Váš ústav statistické informace o počtu nově pozitivně testovaných osob na onemocnění COVID-19, 

kteří již v minulosti onemocnění prodělali? Pokud tuto statistiku vedete, od jakého data ji vedete a lze tato 

statistická data poskytnout?  

6) Vede Váš ústav statistické informace o počtu zemřelých mezi očkovanými, neočkovanými a osobami, které 

onemocnění COVID-19 prodělali? Včetně věku těchto osob? 

7) Pokud na výše uvedené otázky máte statistické údaje, jsou volně k dispozici?..…“ 

 

K Vašemu dotazu ÚZIS ČR uvádí následující: 

 

1) Ano, informace jsou denně zveřejňovány na webu Ministerstva zdravotnictví České republiky zde: 

https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum/datove-tiskove-zpravy-ke-covid-19/ - Vybrané indikátory stavu 

a šíření epidemie a denní souhrn testů na covid  (Příloha 4) 

2)  Ano, informace jsou denně zveřejňovány na webu Ministerstva zdravotnictví České republiky zde: 

https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum/datove-tiskove-zpravy-ke-covid-19/ - Vybrané indikátory stavu 

a šíření epidemie a denní souhrn testů na covid  (Příloha 4) 

3) Ano, informace o zdravotním stavu máme k dispozici v rozsahu, v jakém jsou do zadávány do 

Národního zdravotnického informačního systému  (NZIS) poskytovateli zdravotních služeb. Věk 

hospitalizovaných máme k dispozici, zveřejňována je informace o průměrném věku (vizte výše).  

Informace o jiných zdravotních komplikacích nejsou zveřejňovány.  

4) Ano, informace je dostupná. Dotaz na zveřejnění patří do kompetence Ministerstva zdravotnictví 

České republiky, které je zákonným správcem Informačního systému infekčních nemocí.  

5) Ano, informace je dostupná. Dotaz na zveřejnění patří do kompetence Ministerstva zdravotnictví 

České republiky, které je zákonným správcem Informačního systému infekčních nemocí.  

6) Ano, informace je dostupná. Dotaz na zveřejnění patří do kompetence Ministerstva zdravotnictví 

České republiky, které je zákonným správcem Informačního systému infekčních nemocí.  

7) Vizte výše. 

 

S pozdravem, 

 

 

          

    ÚZIS ČR 

 

https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum/datove-tiskove-zpravy-ke-covid-19/
https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum/datove-tiskove-zpravy-ke-covid-19/
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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. 




