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Odkaz na zveřejněnou informaci a sdělení o odložení žádosti o poskytnutí

informací podané dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) obdrželo dne 19. srpna 2020 Vaši

žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), evidovanou pod

která byla následně k výzvě ministerstva doplněna

Vaším podání ze dne 26. srpna 2020.

K Vašemu dotazu týkajícímu se smrtnosti onemocnění označovaného jako COVID-19

a dotazu „kolik obyvatel bylo ve vážném stavu hospitalizováno od začátku roku kvůli

nemoci COVID-19“ si Vám dovolujeme ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona

č. 106/1999 Sb. sdělit údaje umožňující vyhledání a získání těchto již zveřejněných

informací, a to v podobě odkazu na internetovou stránku, kde se informace nachází:

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Pokud jde o Váš dotaz, „na základě jakých parametrů přistupuje ministerstvo

k celoplošným restrikcím nošení roušek“, rovněž Vás odkazujeme na již

zveřejněnou informaci, a to odůvodnění mimořádného opatření ze dne 9. září 2020,

č. j.: MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN dostupného na webových stránkách:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-noseni-

ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-

odvolani.pdf
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Ve své žádosti jste dále formuloval řadu dalších dotazů, konkrétně jste požadoval

sdělení, „kolik pacientů skutečně zemřelo na Covid-19 od začátku roku, kolik obyvatel

zemřelo od začátku roku na chřipkové viry, kolik obyvatel bylo ve vážném stavu

hospitalizováno od začátku roku kvůli chřipkovým virům, kolik obyvatel se od začátku

roku nakazilo chřipkovými viry, kolik obyvatel bylo od začátku roku nakaženo ve veřejné

dopravě, v obchodech, v restauracích, ve veřejných budovách virem SARS-CoV-2

a kolik z nich mělo těžký průběh Covid-19, kolik procent pozitivně testovaných na Covid-

19 a pozitivně testovaných na chřipkové viry má bezpříznakový průběh, a konečně kolik

lidí zemřelo od začátku roku na jiné závažné infekční choroby.“

K Vašim shora uvedeným dotazům Vám tímto sdělujeme, že se nevztahují k působnosti

ministerstva, pročež toto Vámi požadovanými informacemi nedisponuje. Data převážně

statistického či odborného medicínského, resp. epidemiologického charakteru

přinejmenším částečně systematicky sbírají subjekty od ministerstva odlišné, např.

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.
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