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Vážený povinný subjekte, 

  dovoluji si Vám tímto požádat o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

Jedná se mi o tyto informace: 

a) Statistická data pacientů, kteří přišli do nemocnice z důvodu hospitalizace pro jiný 

důvod, než je onemocnění COVID 19. Požaduji zde informace  za období od 01. 08. 

2021 do dne podání žádosti. 

b)  Statistická data pacientů, u nichž byl až v nemocnici zjištěn COVID 19, který probíhal 

asymptomaticky. Požaduji zde informace za období od 01. 08. 2021 do dne podání 

žádosti. 

c)  Statistická data pacientů, kteří mají skutečnou proticovidovou léčbu, lehčí hospitalizaci 

s COVID 19, či jiný zdravotním problém bez proticovidové léčby nebo lehčí 

hospitalizace. 

e)  Statistická data úmrtí  na COVID-19 bez komorbidit 

   i) Syndrom dechové tísně J80  -2 dny 

 ii) Pneumonie J189      - 10 dní 

    iii) COVID-19, virus laboratorně prokázán U071 -14 dní 

 iv) Aterosklerotická choroba srdeční I25.1–5 let 

 v) Diabetes mellitus – E11.9–14 let 

 vi CHOPN – J44.9–8 let   

 Požaduji zde informace  za období od 01. 08. 2021 do dne podání žádosti. 

f)     Statistická data úmrtí  na COVID-19  u pacienta s komorbiditami 

   i) Syndrom dechové tísně J80  -2 dny 

 ii) Pneumonie J189      - 10 dní 

    iii) COVID-19, virus laboratorně prokázán U071 -14 dní 

 iv) Aterosklerotická choroba srdeční I25 - 1–5 let 

 v) Diabetes mellitus E11.9–14 let 

 vi CHOPN – J44.9  -8 let  
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 Požaduji zde informace  za období od 01. 08. 2021 do dne podání žádosti. 

g) Statistická data úmrtí pacienta s COVID-19, avšak z jiné příčiny 

 V případech, kdy dojde k úmrtí pacienta, který měl dříve diagnostikován COVID-19, 

avšak úmrtí bylo bezprostředně způsobeno jinou příčinou. Jedná se tedy o  pacienty 

u nichž existuje domněnka, že COVID-19 mohl průběh onemocnění vedoucího ke 

smrti jen zhoršil, nebo ke smrti jinak přispěl. 

 Požaduji zde informace  za období od 01. 08. 2021 do dne podání žádosti. 

h) Statistická data úmrtí pacienta bez COVID 19. 

 Požaduji zde informace  za období od 01. 08. 2021 do dne podání žádosti. 

Přílohou přikládám odkaz na publikované vyjádření ředitele povinného subjektu pana prof. 

RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., že tyto informace povinný subjekt má 

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/statistiky-nemocnic-covidovy-pacient-je-i-ten-koho-

privezli-kvuli-zlomene-noze-40385464 

 

   Informaci poskytněte do mé datové schránky. 

S úctou 
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