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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, ve znění 
pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) posoudil Vaši žádost ze dne 
26. 10. 2021, doplněnou dne 11. 11. 2021, o poskytnutí následujících informací: 
 
„… na základě Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o sdělení, z čeho 
vycházejí statistické údaje uvedené v článku 
 
Testy v pondělí odhalily 4262 nakažených covidem. ‚Rizikový model se naplnil,‘ míní Dušek 
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/koronavirus-cesko-nakazeni-ladislav-dusek-epidemie-
rust_2110260917_tzr 
 
Pokud jsou ve statistikách uvedeny výsledky na základě PCR testů, žádám Vás o zaslání detailní statistiky 
těchto testů s uvedením hodnoty parametru Ct (cycle threshold) u každého testu. 
 
Odůvodnění: 
Podle veřejně dostupných informací mohou být PCR testy jednoduše manipulovány, viz parametr Ct (cycle 
threshold). Při vysoké hodnotě Ct dávají PCR testy vysoký počet falešně pozitivních výsledků, např. při Ct=35 
je až 97% falešně pozitivních testů. …“ 
 
K Vašemu dotazu Vám ÚZIS ČR poskytuje následující informace. 
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 Stránka 2  

  

ÚZIS ČR je organizační složkou státu, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví České 
republiky (dále jen „Ministerstvo zdravotnictví“).  
 
Ministerstvo zdravotnictví je ústředním orgánem státní správy pro rezort zdravotnictví a v souladu 
s výkonem státní správy a plnění úkolů v ochraně a podpoře veřejného zdraví ve smyslu zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění 
pozdějších předpisů, spolu s krajskými hygienickými stanicemi vytvořilo program k zajištění povinného 
hlášení, evidence a analýzy výskytu infekčních nemocí v České republice Informační systém infekční 
nemoci (dále jen “ISIN“).  
 
Zákonným správcem ISIN je Ministerstvo zdravotnictví. Autorem systému a jeho provozovatelem je 
ÚZIS ČR, respektive zaměstnanci, kteří jej vyvíjí. ISIN od počátku vzniká výhradně dle požadavků 
rady ISIN, která zahrnuje zástupce Ministerstva zdravotnictví, krajských hygienických stanic, Státního 
zdravotního ústavu a ÚZIS ČR. 
 
ÚZIS ČR nemá k dispozici Vámi požadovanou informaci, neboť ISIN informaci o Ct (cycle threshold) 
neobsahuje.  
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
          
              ÚZIS ČR 
 
 
 
 
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. 




