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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 

11. 11. 2021 o poskytnutí informací týkajících se následujících informací: 

 

„…Dobrý den, rád bych se zeptal, kde bych našel datové sady o hospitalizovaných dle stavu (zejména indikace 

těžkého stavu) a zemřelých na COVID, to vše s indikací vakcinace (1. dávka, 2. dávka, 3. dávka, bez vakcinace), 

věku a pohlaví. Poskytnutí této informace žádám dle zákona 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k 

informacím, a to za účelem informovaného rozhodnutí, zda mám nechat sebe a svou rodinu očkovat RNA 

vakcínou.…“ 

 

K Vaší žádosti Vám ÚZIS ČR poskytuje následující informace:  

 

Vámi požadované indikátory stavu a šíření epidemie se zveřejňují denně na stránkách Ministerstva 

zdravotnictví České republiky zde: https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum/datove-tiskove-zpravy-ke-

covid-19/, záložka „Vybrané indikátory stavu a šíření epidemie a denní souhrn testů na covid -19“ pro 

daný den, příloha č. 4. V předmětných přehledech se z Vámi požadovaných informací nesleduje pouze 

informace o pohlaví.   

 

S pozdravem 

 

 

          

              ÚZIS ČR 

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky  

Praha 2, Palackého nám. 4  

(128 01 Praha 2, P.O.BOX 60) 

  

 

 

 

 

Datovou schránkou:  

 

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA DNE 
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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. 




