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Váš dopis ze dne 16. října 2020

V Praze dne 22. října 2020

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informace 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 16. října 2020, evidované pod kterou jste

požadoval (cituji):

1) můžete potvrdit, že informace o týdenních přírůstcích nakažených covid-19

na úrovni obcí (a to i s méně jak 3000 obyvateli) zveřejněné v podobě mapy

na adrese https://www.seznamzpravy.cz/clanek/unikatni-mapa-vsech-obci-v-

cesku-kde-se-prave-ted-siri-koronavirus-124

624#dop_ab_variant=0&dop_req_id=bdfS597rimk-

202010160735&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box

&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-

boxiku&utm_source=www.seznam.cz skutečně pochází od Ministerstva

zdravotnictví, jak je v tomto článku uvedeno? A jakým způsobem Seznam Zprávy

tyto informace získal? Byly tyto informace někomu poskytnuty na základě zákona

106/1999 nebo jiným způsobem?

2) prosím o poskytnutí informací o týdenních přírůstcích v jednotlivých obcích

aktuálních ke dni vyřízení této žádosti o informace

3) dále prosím o poskytnutí všech prognóz, které máte o vývoji covid-19 na území ČR

v říjnu, listopadu, prosinci a dále;

Vám sděluji následující:

K bodu č. 1, č. 2:

Veškerá data naleznete na následujícím odkaze: https://onemocneni-

aktualne.mzcr.cz/covid-19.
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Komplexní přehled základních epidemiologických parametrů (počty diagnostikovaných

osob s COVID-19, počty aktuálně nakažených, hospitalizovaní pacienti) se

zaměřením na seniorní zranitelné skupiny obyvatel (kategorie věku 65+, 75+)

na geografické úrovni obcí s rozšířenou působností (ORP) naleznete

na odkaze níže uvedeném, který je aktualizován 1x denně.

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/api/v2/covid-19

Dále datové sady na úrovni obcí zahrnují základní epidemiologické parametry (počty

diagnostikovaných osob s COVID-19, počty aktuálně nakažených), které umožní

průběžně sledovat základní epidemiologické ukazatele a vyhodnocovat trendy

na pozadí dat publikovaných pro celou ČR, naleznete na níže uvedeném odkaze:

https://share.uzis.cz/s/dCZBiARJ27ayeoS.

K bodu č. 3:

Ministerstvo zdravotnictví Vám zasílá v této části Rozhodnutí

S pozdravem
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