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Váš dopis ze dne 25. srpna 2020

V Praze dne 18. září 2020

Sdělení Ministerstva zdravotnictví k žádosti o informaci dle

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví

dne 25. srpna 2020, evidované kterou jste

požadoval (cituji):

1. zaslání popisu datové sady (konkrétní popis jednotlivých hodnot a metodiky)

týkající se případů nákazy COVID-19 poskytovaná krajům, okresům a obcím n

a základě memoranda mezi Ministerstvem zdravotnictví a Svazem měst a obcí

ze dne 25. 8. 2020

2. zpřístupnění zmíněné datové sady, a to pro všechny kraje, okresy a obce

s rozšířenou působností v Česku;

Vám sděluji následující:

Předem mého sdělení mi dovolte omluvit se Vám za pozdější dodání vyjádření

Ministerstva zdravotnictví, a to především z důvodu současné situace v souvislosti

s onemocněním COVID – 19.

K Vaší žádosti Vám tímto v příloze poskytujeme informace v podobě popisu datové sady

týkající se případů nákazy COVID-19 poskytované krajům, okresům a obcím na základě

memoranda mezi ministerstvem a Svazem měst a obcí ze dne 25. 8. 2020, a to ve formě
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dokumentů „COVID-19 Regionální datové zpravodajství na základě memoranda

Ministerstva zdravotnictví a Svazu měst a obcí ČR“ a „COVID 19: Datové sady pro regiony

ČR: samospráva ORP VERZE 1.0 Metodický popis“ ze dne 20. 8. 2020“.

Co do zbytku Vaší žádosti Vám zasíláme Rozhodnutí

S pozdravem

Přílohy (2):

1. COVID-19 Regionální datové zpravodajství na základě memoranda Ministerstva

zdravotnictví a Svazu měst a obcí ČR

2. COVID 19: Datové sady pro regiony ČR: samospráva ORP VERZE 1.0 Metodický popis“ ze

dne 20. 8. 2020
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